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Felnőttképzési szolgáltatásaink: Előzetes tudásszint felmérés, képzési tanácsadás, álláskeresési technikák 

 

2011. év őszén induló önköltséges képzésünk 
 

Jelentkezések számától függően 
min. 10 fő jelentkezése esetén azonnal indítjuk! 

Állattartási szolgáltató elágazásaként 

Ebrendész OKJ 51 621 02 0010 51 01 
230 óra 

Országos beiskolázás, távoktatásos formában 

Bemeneti kompetenciák: 
• Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése 
• Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Vizsga modulok:  
• Állat-egészségügyi ismeretek (szóbeli) 
• Ebtartási és táplálási alapismeretek (szóbeli)  
• Munka-, tűz- és környezetvédelem (szóbeli) 
• Vállalkozási alapismeretek (szóbeli) 
• Ebrendészet (szóbeli, gyakorlati)  

Távoktatás:  
• Internetes kapcsolattartás alapján 

Konzultáció (a megjelenés kötelező): 
• 1. nap gyakorlati ismeretek (szerda, egész napos) 

 Hely: Misina Természet és Állatvédő Egyesület Pécs (www.misina.hu) 
• 2. nap gyakorlati ismeretek (csütörtök, egész napos) 

 Hely: Fővárosi Közterület-felügyelet Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepe Illatos út (www.ebtelep.hu) 
• 3. nap gyakorlati és elméleti ismeretek (péntek, egész napos) 

 Hely: Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány Szekszárd (www.kutyamenhely.info) – délelőtt 
 Hely: Edutop Kft. Akkreditált Felnőttképzési Intézmény Szekszárd (www.edutop.hu) – délután 

• 4. nap elméleti ismeretek (szombat, fél napos) 
 Hely: Edutop Kft. Akkreditált Felnőttképzési Intézmény Szekszárd (www.edutop.hu) 

 
OKJ szakvizsga: 2 nap, előzetesen egyeztetett vizsgaütemezés szerint, Edutop Kft. Szekszárd 

A képzés célja: olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek 
képzése, akik képesek ellátni az Ebrendész munkaterületének megfelelő munkakört. 

A képzés időtartama:  kb. fél év, meghatározott időterv alapján, vizsga ideje várhatóan: 2012. március 

A tanfolyam ára: 105.000,- Ft+ vizsgadíj 30.000 Ft. (részletfizetési lehetőség megbeszélés alapján) 

A képzés módszere: csoportos tanfolyami képzés távoktatásos formába 

Gyakorlati képzések helye: Polgármesteri Hivatalok 
 Ebrendészeti telepek 
 Állatorvosi rendelők 
 Állatmenhelyek 

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert EBRENDÉSZ szakmai végzettséget tanúsító 
bizonyítványt kapnak. A képzettséggel rendelkező személyek vezethetnek állatmenhelyet, ebrendészeti telepet, 
dolgozhatnak állatmenhelyen vagy gyepmesterként. Nemzetközi bizonyítvány (EUROPASS) igényelhető. 

Országunkban elsőként intézményünkben végeztek ebrendészek! 

Címünk, egyéb elérhetőségeink: 

 Edutop Oktató és Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 41. 
e-mail: level@edutop.hu web: www.edutop.hu 

 Tel: 74/512-123, 20/9775-675 Fax: 74/512-122 
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