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A képzés célja, hogy a képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes legyen az
ökológiai állattartási feladatok ellátására, gazdaságos végrehajtására a munka-,
tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.
A gazda megismerje az ökológiai állattartás betegségmegelőző szemléletét,
gyakorlati fogásait, a gyógykezelések alapelveit. Célzott tudást szerezzen
állatfajonként az ökológiai állattartásról és az ide vonatkozó főbb
jogszabályokról, a támogatási lehetőségekről.
A képzés célcsoportját a Vidékfejlesztési Program „A fiatal mezőgazdasági
termelők számára nyújtott induló támogatás” műveletének keretében nyújtott
támogatás közvetlen kedvezményezettjei, valamint az ökológiai állattartás téma
iránt érdeklődők alkotják.
A képzés díja 49.320 Ft, melyből „A fiatal mezőgazdasági termelők számára
nyújtott induló támogatás” műveletében támogatást nyert fiatal gazdálkodók
számára a támogatás mértéke 90%, így ezen gazdálkodók 10%
hozzájárulási díj, azaz 4.932 Ft befizetése mellett vehetnek részt a
képzésben.
A képzési idő 20 %-a, azaz 12 óra. Vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hiányzás
nem haladja meg a megengedett mértéket.
Amennyiben a jelentkező a képzés célcsoportjába tartozik, és a
jelentkezéshez teljes körűen csatolta a lent felsorolt dokumentumokat,
valamint befizette a képzési díj rá eső részét, a képzés tananyagát
legkésőbb a képzés kezdő napja előtti 3. napon elektronikusan megkapja.
A képzés zárása irányított, csoportos szituáció elemzés és teszt kitöltésével
történik. A szituációelemzésben való aktív részvétel és a teszt eredményes
(legalább 51%-os) teljesítése esetén a képzés elvégzéséről Tanúsítványt kap a
résztvevő.
Szükséges iratok a képzésen résztvevőtől:
- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
- amennyiben cég/egyéni vállalkozás/családi gazdaság /konzorcium
nevében vesz részt a képzésen meghatalmazás szükséges - sablon elérhető
ide kattintva)
o amennyiben családi gazdaság tagjaként vesz részt a képzésen, a
meghatalmazás mellé feltöltendő: családi gazdaság
nyilvántartásba vételi határozat
o amennyiben konzorcium tagjaként vesz részt a képzésen, a
meghatalmazás mellé feltöltendő: konzorciumi együttműködési
megállapodás
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Tananyagegységek
1. Az ökológiai állattartásra vonatkozó szabályozás hazai és nemzetközi keretrendszere,
ökológiai jelölések a gyakorlatban
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje az ökológiai
gazdálkodás hazai és nemzetközi szabályozását, alapelveit, jogszabályait és eligazodjon a
gazdaságára vonatkozó előírások, kötelezettségek között, különös tekintettel az ökológiai
állattartás gyakorlati kivitelezésére.
Cél a hazai és nemzetközi jelölések pontos ismerete, alkalmazásuk feltételrendszere. Az
ökológiai gazdálkodás általános meghatározása és gyakorlati példák bemutatása. Az
IFOAM és az EU szerepe illetve a támogatási lehetőségek.
Tartalma:
 834/2007/EK RENDELET az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek
címkézéséről – áttekintés a végrehajtás szempontjából
 889/2008/EK RENDELETE az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés
tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló
834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról – áttekintés
a végrehajtás szempontjából
 a vidékfejlesztési miniszter 34/2013 (V.14.) VM rendelete a mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról,
forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről – áttekintés a
végrehajtás szempontjából
 1235/2008/EK rendelet és módosítása
 a magyar ökológiai gazdálkodás intézményrendszerének működése, támogatási
lehetőségek
 az ellenőrzés, tanúsítás folyamata, a szankciók és a bejelentési kötelezettségek
 hazai és nemzetközi védjegyek
 az átállás körüli leggyakoribb kérdések, felvetések

2. Átállás az ökológiai állattartásra
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésen résztvevő pontos és világos ismeretekkel
rendelkezzen az ökológiai állattartásra való áttérés feltételrendszeréről, az átállással
kapcsolatos elvárásokról.
Cél, hogy a képzésen résztvevő gyakorlatban ism alkalmazni tudja megszerzett ismereteit.
Tartalma:






általános alapelvek és célok az ökológiai állattartásra való áttéréskor
a gazdaság területeinek átállása
a gazdasági állatfajok átállítása
az átállást veszélyeztető környezeti, gazdálkodási, társadalmi és adminisztratív
tényezők (pl. madárinfluenza, dioxin, GMO környezet, területi adottságok stb.)

3. A takarmányozás alapelvei és gyakorlata az ökológiai gazdálkodásban
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje mindazon
takarmányozási alapelveket és eljárásokat, amelyek hozzájárulnak az ökológiai állattartás
eredményessé tételéhez, egészséges állatállomány kialakításához. Gyakorlati megoldások a
mindennapi kérdésekre.
Tartalma:
 a takarmányozás általános előírásai (alapelvek, különleges előírások)
 általános elvek a takarmányok összeállításához (emészthetőség, tápanyag hasznosulás,
összetétel)
 a takarmányok előkészítése, tárolása
 faj- fajtaválasztás gyakorlati jelentősége és kivitelezése
 a hús és tejhozam befolyásolásának technikája
 felhasználható takarmányok, takarmány kiegészítők, adalékanyagok
4. Betegségmegelőzés, gyógyítás az ökológiai állattartásban
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje az ökológiai
állattartást támogató betegségmegelőző technikákat, alapelveket, valamint a kapcsolódó
állatgyógyászati megoldásokat, gyógykezeléseket. Gyakorlati megoldások a
mindennapokra.
Tartalma:
 a fajtaválasztás jelentősége
 az immunrendszer erősítése megfelelő takarmányozással
 az ideális tartási körülmények jelentősége, állatjóléti előírások
 az állatok biológiai igényeinek ismerete
 higiénia az állattartásban
 állatorvosi kezelések, engedélyezett módszerek, termékek és beavatkozási módok
5. Az ökológiai állattartás gyakorlata állatfajonként
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje az ökológiai
állattartás alapelveit és gyakorlati módszereit állatfajonként. Viselkedésmód, fajtaismeret,
szaporítás, takarmányozás, állatfajonkénti tartási körülmények, tiltott eljárások. Gyakorlati
megoldások a mindennapokra.
Tartalma:
 a szarvasmarha és a bivaly tartása az ökológiai állattartásban
 a juh és a kecske tenyésztése ökológiai szemlélettel
 az ökológiai méhészet alapelvei, technikák
 szárnyasok (tyúkfélék, pulyka és gyöngyös, lúd és kacsa)
 a sertéstartás alapelvei, ökoszemléletű megoldások




a ló ökológiai szemlélethez igazodó tartása és takarmányozása
nyúltartás bio módon

6. Adminisztrációs kötelezettségek az ökológiai állattartás során
Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje az öökológiai
állattartáshoz kötődő adminisztrációs terheket, kötelezettségeket és eleget tudjon tenni az
előírásoknak és az ellenőrzés feltételeinek.
Tartalma:
 naprakész nyilvántartás az állattartó telep adatairól (férőhelyek, karámok,
állatlétszámmal korcsoportonként), takarmánykészletekről, állattartási felszerelésekről
stb.
 térképek, a gazdaság termőterületeinek, legelőinek nyilvántartása, telephelyi
engedélyek, kódok
 takarmányozási napló
 állategészségügyi, állományváltozási napló
 a keletkező termékek nyilvántartása
 a keletkező hulladékok nyilvántartása
 ENAR lista
 Gazdálkodási Napló
 kijövő, bejövő bizonylatok rendszerezése

