
 
 

Tantárgy neve: Hobbiállat tartás és tenyésztés Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 75 25kredit% 

A tanóra típusa és óraszáma: 28 óra előadás és 14 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: - 

A számonkérés módja: kollokvium 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: egyéni gyakorlati feladat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók ismeretének bővítése a társ- és hobbiállatok gondozását és tenyésztését illetően. 

Alapvető ismeretek elsajátítása az állatok komfortigényének, biológiai szükségleteinek 

kielégítésében. A jelenleg érvényben lévő, a témához kapcsolódó jogszabályok és egyezmények 

ismerete. Természetközeli szemléletmód kialakítása a hallgatók körében. 

 

Féléves részletes tematika: 

1. Az akvarisztika története, akvárium típusok, akvarisztikai felszerelések  

2. Az akvárium betelepítése, fontosabb díszhal fajok, vízi növények 

3. A díszhalak takarmányozása, halbetegségek 

4. A díszhalak szaporítása, ikrázási módok, elevenszülő fogaspontyok tenyésztése 

5. A díszmadártenyésztés története, felosztása szakáganként. A díszmadárfajok rendszertana 

6. Fontosabb díszmadárfajok bemutatása  

7. A díszmadarak elhelyezésének szempontjai, a díszmadarak takarmányozása, betegségek és 

azok gyógyítása. A díszmadarak tenyésztése 

8. Problémák a tenyésztés során. A kanári tenyésztése, alak-, szín-, ének kanárik 

9. Egzotikus kétéltűek és hüllők tartása és tenyésztése 

10. A kutya domesztikálódása, a kutyafajták kialakulása, standard módosítások, az F.C.I 

fajtacsoportjainak ismertetése 

11. Vadászkutyák és betanításuk, a kutya tenyésztése 

12. Az aranyhörcsög tartása és tenyésztése, a törpehörcsögök tartása és tenyésztése 

13. A nyúl tartása és tenyésztése, a csincsilla tartása és tenyésztése, a vadászgörény tartása és 

tenyésztése 

14. Állatvédelmi törvény ismertetése, természetvédelmi törvények és vonatkozások 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 



Ilosvay Gy., Bank Cs., (2010): A hobbiállatok tartása és tenyésztése 

Frey H. (1970) Az akvarista kislexikona. Gondolat Kiadó, Budapest 

Horn, P. és Zsilinszky, S. (1978): Akvarisztika. Natura. Budapest 

Lányi, Gy. (1985): Állatkedvelők kézikönyve. Natura. Budapest 

Siroki, Z. (2005): Díszmadarak a lakásban. Mezőgazda kiadó. Budapest 

 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri és érti a különböző állatfajok tartásának szabályait. 

- Ismeri a hobbiállatként tartott fajokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi természetvédelmi 

jogszabályokat. 

- Tájékozott a nemzetközi állatkereskedelem aktuális kérdéseiben. 

- Ismeri az egyes fajcsoportok természetvédelmi problémáit, elemzési és probléma-megoldási 

módszereket. 

- Alaposan ismeri a szakterület szakmai szókincsét. 

- Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható korszerű állattartási technológiáknak. 
b) képességei 

- Képes a természetvédelmi adattárak, a nemzetközi CITES listák használatára. 

- Útmutatás alapján képes ex situű fajmegőrzési feladatok elvégzésére. 

- Képes a témakörrel kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatainak, természetvédelmi 

feladatainak ellátására. 

- Végrehajtóként képes részt venni a K+F+I tevékenységben. 

- Képes szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozására. 

- Képes szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére, azok szóbeli és írásos közvetítésére 

szakmai közönség számára is. 
- Képes szakterületével kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére 
 

c) attit űdje: 

- Vállalja és hitelesen képviseli a természetvédelem társadalmi szerepét. 

- Elfogadja a szakmai fejlődés, valamint az életpálya-tervezés fontosságát, folyamatos 

önképzésre törekszik. 

- Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és nemzetközi értékek iránt (ide 

értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is). 

- Környezettudatos szemlélettel rendelkezik. 

- Érzékeny a szakterületével kapcsolatosan felmerülő problémákra, törekszik azok megelőzésére, 



elemzésére és integrált szemléletű megoldására, azok valódi kiváltó okainak megismerését 

követően. 

- Elfogadja a K+F+I tevékenységhez kötődő jogi, etikai normákat, szabályokat. 

 
d) autonómiája és felelőssége: 

- Felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, -etikai normákat, 

szabályokat illetően is megnyilvánul. 

- Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli. 

- Döntéseiért felelősséget vállal. 

- Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért. 

- Vállalja nyilatkozatainak, véleményének következményeit. 

- Útmutatás mellett képes szakmai projektek részfeladatainak elvégzésére. 
 
 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Juhász Lajos, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: nincs 

Évközi ellenőrzés módja: 

A félév során 2 ellenőrző dolgozat megíratása az előadások anyagából. Az aláíráshoz a 2 
dolgozat legalább 50%-os teljesítése szükséges. A gyakorlati önálló feladat elkészítése, 
przentálása 

Számonkérés módszereinek részletei: 

Kollokvium a vizsgaidőszakban: Aki megszerezte a vizsgajogosultságot, az a vizsgaidőszakban a 
meghatározott feltételek mellett szóbeli vagy írásbeli vizsgát tehet, amelynek az eredményét nem 
befolyásolja a gyakorlaton szerzett érdemjegy. Félévenként összesen 3 vizsgalehetőség adott, 
amelyek közül az esetleges, harmadik („C”) vizsga kizárólag szóban, vizsgabizottság előtt 
történik 
 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

- Az előadások rendszeres látogatása 
- Az előadás és a gyakorlatok ellenőrző dolgozatainak eredményes teljesítése, a gyakorlati 

számonkérések, egyéni feladatok teljesítése 
 

Vizsgakérdések, tételsor: 

1. Az állatvédelem hazai történetének áttekintése 
2. A hatályos állatvédelmi törvény ismertetése,  
3. A természetvédelmi törvény és a védett állatokkal kapcsolatos vonatkozások 
4. Az akvarisztika története 
5. Az akvárium típusok, akvarisztikai felszerelések 
6. Az akvárium betelepítése 
7. Fontosabb díszhal fajok és vízi növények 
8. A díszhalak takarmányozása, halbetegségek 



9. A díszhalak szaporítása, ikrázási módok, elevenszülő fogaspontyok tenyésztése 
10. A díszmadártenyésztés története, felosztása szakáganként 
11.  A díszmadárfajok rendszertana 
12. Fontosabb díszmadárfajok bemutatása  
13. A díszmadarak elhelyezésének szempontjai, a díszmadarak takarmányozása, betegségek és 

azok gyógyítása. A díszmadarak tenyésztése 
14. Problémák a tenyésztés során. A kanári tenyésztése, alak-, szín-, ének kanárik 
15. Egzotikus kétéltűek tartása és tenyésztése 
16. Egzotikus hüllők tartása és tenyésztése 
17. Az aranyhörcsög tartása és tenyésztése, a törpehörcsögök tartása és tenyésztése 
18. A nyúl tartása és tenyésztése, a csincsilla tartása és tenyésztése, a vadászgörény tartása és 

tenyésztése 
19. A kutya domesztikálódása, a kutyafajták kialakulása, standard módosítások, az F.C.I 

fajtacsoportjainak ismertetése 
20. Vadászkutyák és betanításuk, a kutya tenyésztése 

 
 

 


