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A képzést a MÁOK gazdasági társasága, a MÁOK Kft. bo-
nyolítja, a képzés megfelel a MÁOK specialista bizottsága 
alapján összeállított és a MÁOK küldöttközgyűlése által el-
fogadott vonatkozó szabályzatban foglaltaknak.

A MÁOK Állatorvosi Praxisvezető posztgraduális kép-
zés egy nagyrészt online, otthonról végezhető tanfolyam 
olyan állatorvosoknak, akik a praxisuk vezetéséhez szük-
séges szerteágazó ismereteket szeretnék egy helyen, a 
lehető legköltséghatékonyabban megszerezni.

Az előadások alapja egy írott anyag, amit a legtöbb 
esetben videó egészít ki. Az ellenőrző kérdések kizárólag 
csak az írott részben található információkra vonatkoznak, 
a videó inkább a könnyebb megérthetőséget szolgálja, 
gyakorlati példákkal színezve az elméletet. 

A képzés tananyagai szerzői jogi védettség alatt áll-
nak, az anyagokat, illetve a hozzáférési kódot csak sze-
mélyesen használhatja a hallgató, azt másnak nem adhat-
ja át semmilyen formában.

A. A tanfolyam felépítése
A tanfolyam 5 modulból áll:
 I.  Jogi ismeretek
 II.  Gazdasági ismeretek
 III.  Az állatorvosi praxis üzemeltetése
 IV.  Humán erőforrások
 V.  Kommunikáció

Egy-egy modul 10-16 előadásból áll, és kb. 3 hónap 
alatt végezhető el. Mivel online zajlik a tanfolyam nagy ré-
sze, így ezen belül mindenki a saját tempójában végezheti 
el. Ha úgy kényelmes, letöltheti az előadásokat és egy hét 
alatt is a végére érhet. A tananyag nagysága miatt azon-
ban azt javasoljuk, hogy a hallgató hetente maximum egy-
két előadást dolgozzon fel.

A kommunikáció modul zárása egy 6 órás tréning (20 
fős csoportokban), majd kb. két hónap elteltével egy után-
követő 3 órás tréning budapesti helyszínen. (Utánkövető 
tréning – ahol felmérhetik, hogy mennyire tudták a gyakor-
latba ültetni a kommunikációs tréning során tanultakat.)

A MÁOK Kft. fenntartja a jogát a képzéssel kapcsolatos 
határidők módosítására, erről a hallgatókat minden eset-
ben kellő időben értesíti.

Az adott tananyagok – a technikai átfutási idő miatt – a 
modul kezdeti időpontjánál egy hónappal korábbi hatályos 
joganyagot tartalmazzák, illetve amennyiben menet köz-
ben jogszabályi változás történik, ezt az előadók – lehe-
tőségeikhez képest – jelzik. A záróvizsgán a képzésben 
részt vevőknek az aktuális tananyagból kell beszámolniuk, 
ezt a vizsga időpontja előbb minimum 8 nappal a MÁOK 
Kft. a rendelkezésükre bocsátja.

B. Konzultáció
Az előadókkal a tananyag feldolgozása során lehetőség 
nyílik fórum alapú konzultációra. Így az olyan kérdések, 
amelyek esetleg többekben is felmerülnek, a tanfolyam 
minden résztvevője számára láthatóak és visszakereshe-
tőek a válasszal együtt.

Az előadók kötelezően csak az előadásuk moduljának 
idején nézik, hogy érkezett-e kérdés hozzájuk (legalább 
kéthetente).

Ha valaki szeretne egy adott terület előadójával a továb-
biakban együttműködni vagy tanácsadáson részt venni, 
arra a tanfolyam keretein kívül nyílik lehetőség egyéni meg-
állapodás alapján. Az előadók feltüntetik elérhetőségüket 
az előadásaikban.

C. Vizsga
Minden modul végén (az I-IV. modulig) egyszerű választá-
sos teszt a vizsga, amelynek abszolválására legalább egy 
hét áll rendelkezésre. Ennek sikeres teljesítésével lehet to-
vábblépni a következő modulra, a tanfolyam végén pedig 
záró tesztvizsgát kell tenni. Ennek teljesítésekor jogosult a 
tanfolyamon részt vevő az oklevélre és a MÁOK Állatorvosi 
Praxisvezető címre.

A vizsga a képzés honlapfelületén, egy külön aloldalon 
érhető el a kijelölt vizsgaidőszakban. Ide belépve kiválaszt-
ható, hogy próbavizsgát szeretne-e tenni a hallgató (vagy-
is gyakorolni), vagy már az éles vizsgát választja. Előbbire 
99, utóbbira 3 lehetőség van.

A kérdések: előadásonként kb. 2 kérdés van, mind-
re 4 válaszlehetőség van megadva, amelyek közül csak 
egy megfelelő. A próbavizsga és az éles vizsga külön 
kérdésadatbázisból dolgozik, a rendszer véletlenszerűen 
dobja fel a kérdéseket (de minden témakörből dob fel kér-
dést).

Időkorlát: kérdésenként 60 másodperc áll rendelkezé-
sedre, de ez összesen van megadva, vagyis az összes 
időn belül annyit szánhat a hallgató az egyes kérdésekre, 
amennyit jónak lát. Amíg a végén nem küldi el a vizsgát, 
addig vissza is tud lépni bármelyik kérdésre. (A rendszer 
nem hagyja úgy elküldeni a tesztet, amíg nem érkezett vá-
lasz minden kérdésre.)

Eredmények: A vizsgát mindenki visszanézheti, így tud 
belőle tanulni, hol mit írt jól és mit rontott. Csak a vizsga 
után közvetlenül van lehetőség részletesen megnézni az 
eredményeket.

70% teljesítése esetén a modulzáró vizsga sikeresnek 
minősül, 90% vagy afeletti eredmény esetén pedig men-
tesül is a hallgató majdan a nagy záróvizsgán is az adott 
modul kérdéseiből. A 3 próbálkozás közül a legjobb ered-
ményt vesszük figyelembe.
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részt venni. Ha azonban megbontva kéri, akkor legalább 
egy kiemelt rendezvényen is részt kell vennie ahhoz, hogy 
érvényes legyen az adott ciklus.

F. Hallgatók 
A képzés elvégzésének feltételei:

• 5 év igazolt állatorvosi szakmai gyakorlat, amely ren-
delkezés alól a 2017., 2018., 2019. és 2020. évben 
állatorvosi diplomát szerzett állatorvosnak kérelemre 
mentességet ad

• kamarai tagság

G. Adatvédelem
Az adatvédelemről bővebben a MÁOK Kft. adatvédelmi 
tájékoztatójában lehet olvasni, amely a www.praxisvezeto.
hu/adatvedelem oldalon olvasható.

A képzéssel kapcsolatban a következő adatokat kell 
megadni a jelentkezőknek:

• Teljes név (ahogyan a személyi igazolványban szerepel)
• Anyja neve
• Kamarai tagnyilvántartási szám (pecsétszám)
• Levelezési cím
• E-mail cím
• Diplomaszerzés dátuma
• Diploma száma    
• Költségviselő neve
• Költségviselő címe
• Költségviselő adószáma 
• Telefonszám

Amennyiben igazolt okok miatt valamely modul telje-
sítése akadályba ütközik, különösen indokolt esetben a 
MÁOK Kft. később lehetőséget biztosít az adott modul 
elvégzésére.

D. A képzés költsége és a fizetés módja
A MÁOK Állatorvosi Praxisvezető posztgraduális képzés 
(5 modul+kommunikációs tréning) ára 330.000 Ft + ÁFA 
(bruttó 419.100 Ft). A tanfolyam díját 5 egyenlő részletben 
kell befizetni (modulonként), azaz alkalmanként 66.000 Ft 
+ ÁFA (bruttó 83.820 Ft) a befizetendő összeg.

Az adott modul indulása előtt a hallgatók megkapják a 
számlát, amit be kell fizetni (átutalással, sárga csekken 
vagy személyesen a MÁOK Kft. irodájában készpénzzel). 
Átutalásnál feltétlenül fel kell tüntetni a számla sorszámát 
és a hallgató nevét. 

E. Kamarai pontok
A MÁOK az elvégzett képzésért jóváír pontokat. Az egész 
elvégzett kurzusért 300 pont jár, hasonlóan a szakállator-
vosi képzésekhez. A pontok automatikusan egyben kerül-
nek jóváírásra az oklevél átadásával egy időben. Lehető-
ség van a pontszám időarányos részekre bontására – pl. 
ha valaki elvégez 2 modult, akkor azért lehet kérni a 120 
pontot annak a megyei szervezetnek az oktatási bizottsá-
gánál, ahol az illető tag.

A 300 pont arra a ciklusra lesz érvényes, amikor meg-
kapja azt a hallgató. Amennyiben egyben kéri, ebben az 
esetben nem kell a képzés mellett kiemelt rendezvényen 


