HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.

A szakképesítés azonosító száma:

52 810 01 1000 00 00

2.

A szakképesítés megnevezése:

Habilitációs kutyakiképző

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés

Nincs

3.2 Szakképesítéselágazások

Nincsenek

3.3 Szakképesítés-ráépülés
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
4.

Hozzárendelt FEOR szám:

5.

Képzés maximális időtartama:

52 810 01 0001 52 01
Mozgássérültet segítő kutya kiképző
52 810 01 0001 52 02
Jelzőkutya- kiképző
52 810 01 0001 52 03
Vakvezetőkutya kiképző
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Szakképesítés/Szakképesítés ráépülések megnevezése
Habilitációs kutyakiképző
Mozgássérült segítő kutya kiképző
Jelző-kutya kiképző
Vakvezető kutya kiképző
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Szakképzési
évfolyamok száma
-

Óraszám
1110
740
800
780

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Habilitációs kutyakiképző

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
45 %
55 %

2.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

4.

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
-

5.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS
MEGNEVEZÉSE:
1.

-

nem szervezhető

Mozgássérülteket segítő kutya kiképző

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

Habilitációs kutyakiképző
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Előírt gyakorlat:

1 év a szakterületen eltöltött gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

20 %
80 %

4.

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
-

5.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS
MEGNEVEZÉSE:
1.

-

nem szervezhető

Jelzőkutya-kiképző

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

Habilitációs kutyakiképző

Előírt gyakorlat:

1 év a szakterületen eltöltött gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

25 %
75 %

4.

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
-

-

3

5.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS
MEGNEVEZÉSE:
1.

nem szervezhető

Vakvezetőkutya kiképző

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

Habilitációs kutyakiképző

Előírt gyakorlat:

1 év a szakterületen eltöltött gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

25 %
75 %

4.

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
-

5.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

-

nem szervezhető
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III.
MUNKATERÜLET
1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5319

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások

2.

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát el
Gondozza az állatokat
Elvégzi a kiképzőeszközök karbantartását
Kapcsolatot tart a kiképzésvezetővel és a terapeutával
Megvalósítja a kutyák egészség-, állatvédelmét
Habilitációs kutyák kiválasztását, szocializációját, alap- és speciális képzését végzi
Terápiás kutyával fejlesztő foglalkozáson vesz részt
Felügyeli és irányítja a befogadó kiképzői munkáját
Mozgássérült-segítő kutyák kiválasztását, szocializációját, alap- és speciális képzését
végzi
Felkészíti a kutyát és befogadóját a vizsgára, sikeres vizsga után pedig felügyeli
utógondozásukat
Hallássérült-segítő és epilepszia rohamjelző kutyák kiválasztását, szocializációját, alapés speciális képzését végzi
Vakvezető kutyák kiválasztását, szocializációját, alap- és speciális képzését végzi

3.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
51 621 02
Állattartási szolgáltató
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3116-09 Állat-egészségügyi ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi állapotát
Tájékoztatja az állatorvost az állat egészségügyi állapotáról
Elvégzi az állatok ápolási és gondozási feladatait
Mentesíti az élősködőktől az állatokat
Elvégzi a takarítási és fertőtlenítési feladatokat
Elvégzi az állat-egészségügyi adminisztrációt
Betartja az állatvédelmi és állatjólléti előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Az állatok viselkedése
A
Az állatok megfigyelése
A
Az egészség és betegség megkülönböztetése
B A betegséget előidéző kórokok
B Gyakoribb betegségek kórképei
A Betegségek gyógykezelése
A Az állatok rögzítése
B Az állatok ápolása, gondozása
B Külső és belső paraziták elleni védekezés
A A fertőtlenítés szerepe és alkalmazása
A Teendő állatbetegség esetén
A Zoonózisok
B A védőoltásokkal kapcsolatos alapismeretek
A Az állatokkal való bánásmód
A Állatvédelem és állatjóllét
B Állatnyilvántartás vezetése
C Állat-egészségügyigazgatási alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Állatnyilvántartó programok
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Információforrások kezelése
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5
5
5
5
5
5
4

Jelképek értelmezése
Elemi számolási készség
A mosás- és fertőtlenítés eszközeinek használata
Az állatápolás eszközeinek ismerete és használata
Az állatrögzítés eszközeinek használata
A jelölés és azonosítás eszközeinek használata
Állatszállító-ketrecek, -járművek ismerete

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Pontosság
Türelmesség
Állatszeretet
Empatikus készség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3117-09 Ebtartási és táplálási alapismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszerzi az állat gondozásához és tartásához szükséges eszközöket, anyagokat
Kialakítja a kutya tartási helyét
Biztosítja a kutya tartásának optimális környezeti és egészségügyi feltételeit
Hozzászoktatja az állatot környezetéhez
Biztosítja a kutya megfelelő mozgását
Beszerzi vagy beszerezteti a tápot
Raktározza a tápot

7

Előkészíti, kiadagolja és kiosztja a tápot
Gondoskodik az állatok ivóvíz ellátásáról
Ellenőrzi a táp minőségét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Állat és környezete
B Az állatok mozgatása
A
Az etetés és itatás higiéniája
B Külső és belső értékmérő tulajdonságok
C Takarmányozási alapismeretek
C Tápok alkotórészei
B Táplálék-kiegészítők, adalék- és toxikus anyagok
A Tápok tárolása
A Tápok érzékszervi vizsgálata
B Tápok előkészítése etetésre
A Tápok adagolása és kiosztása
A Az etetés és itatás higiéniája
A Etető- és itató berendezések
A Az ivóvíz minősége
A Ivóvíz ellátás
A Mérlegek alkalmazása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép használat
4
Eszköz- és anyagnyilvántartó programok
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
A táplálék tárolásának, előkészítésének és kiosztásának tárgyi feltételei
5
Etető- és itató berendezések
Személyes kompetenciák:
Állatszeretet
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Pontosság
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
Szaglás
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Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzés)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1714-09 Munka-, tűz-és környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Használja a védőfelszereléseket, védőruhákat
Baleset esetén intézkedik
Ellenőrzi a kézi tűzoltó készüléket
Elvégzi a szemét és hulladék kezelését
Kezeli a veszélyes hulladékot
Tevékenységét a törvényi előírások betartásával végzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Munkavédelmi szabályok, felügyeleti rendszer
A
Munkáltató munkavédelmi feladatai
A
Munkavállaló munkavédelmi feladatai
A
Munkaegészségtan
A
Baleset-elhárítás, biztonságtechnika
A
Általános tevékenység baleset esetén
A
Speciális tevékenység baleset esetén
B A munkahelyi tűzvédelem
A Tűzveszélyes anyagok tárolása
B Tűzoltó anyagok, eszközök és berendezések
B Környezetvédelmi tevékenység
A Állattartó tenyészetek (telepek) környezetkárosító hatása
A Vegyszerek, gyógyszerek tárolása, kezelése, ártalmatlanítása
B Villamosság biztonságtechnikája
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A
A

A fertőtlenítés, csíramentesítés biztonságtechnikája
Laboratóriumi eszközök, berendezések biztonságtechnikája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Információforrások kezelése
5
Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1722-06 Vállalkozási alapismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beindítja a vállalkozást
Nyilvántartást vezet
Bizonylatot, számlát ír
Segít a különféle rendezvények lebonyolításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Vállalkozási formák
B Üzleti vállalkozás tervezése
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B
B
B
C
B
A
A
B
A

Egyéni vállalkozás beindítása
Gazdálkodás eredményessége
Kommunikáció
Általános jogi ismeretek (munkajog, munkaügy)
Adózási formák
Számviteli bizonylatok
Egyéb bizonylatok
Könyvvitel alapelvei, egyszeres könyvvezetés
Leltározás, leltár

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Tisztesség
Önállóság
Pontosság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Helyzetfelismerés
Értékelés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
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Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2835-09 A kutyák viselkedése és állatjóléti ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felismeri és kezeli a kutya viselkedési problémáit
Felismeri a kutya kommunikációs jelzéseit, és releváns módon reagál rá
Biztosítja a kutya érzelmi és motivációs egyensúlyához szükséges feltételeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A viselkedéssel kapcsolatos egyes etológiai fogalmak (magatartás elem, viselkedés
B
fázisai, kulcsinger, belső reprezentáció stb.)
B Az állati tanulás törvényszerűségei, az ezzel kapcsolatban kidolgozott modellek
C A kutya evolúciós eredete
A kutya-ember kapcsolat jellegzetességei és a kutya és ember viselkedésében
B
megfigyelhető párhuzamok
A
Az állatjólét alapelvei
A nem megfelelő tartásmódból eredő viselkedési problémák, kockázati tényezők
A
elhárításának lehetőségei
B A kutyák főbb viselkedési problémái
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Kézügyesség
5
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4
Testi erő
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállósság
Türelmesség
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Stabil kéztartás
Szervezőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
Állóképesség
Monotóniatűrés
Szaglás
Állatszeretet
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatfenntartó képesség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2836-09 A habilitációs kutyák alkalmazásának elméleti alapjai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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Felismeri és helyesen értelmezi az emberi viselkedés metakommunikációs jegyeit
Felismeri a mentálhigiénés zavarokat és képes kezelni azt az együttműködés során
Felismeri a különböző fogyatékossági típusokat és releváns módon képes
kommunikálni az adott állapotú alannyal
Megismeri különböző fogyatékossági típusok alapvető képességeit és korlátait
A sérültekkel való munka során képes őket megfelelő érzelmi és motivációs
állapotban tartani
Elsajátítja az állapotfelmérés alapvető módszereit
Képes különböző sérüléstípustól szenvedő emberrel szemben a megfelelő
munkastílus kialakítására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az emberi viselkedés biológiai alapjai
Az emberi társas viselkedés biológiai alapja, különös tekintettel a szociális vonzódás,
B
kötődés és agresszió vonatkozásában
A sajátos nevelést igénylő gyerekek, a stressz zavarok, a hangulat zavarok, a
B
szkizofrénia és a demencia vezető tünetei
B A lelki egészség megőrzésének módozatai
A A lelki betegség kialakulásának alapvető okai, a prevenció típusai
A fogyatékosság típusai, csoportosítási lehetőségei, sérülés-specifikumuk alapján való
A
besorolás
A tanulási zavarokban szenvedők, a beszédfogyatékosok, az érzelmi-akarati sérültek,
A
a látás-mozgás- és hallás-sérültek jellemzői, fejlesztési igényei
B Az általános rehabilitációban használatos alapvető definíciók
B A rehabilitációs munka jellegzetességei
B A leggyakrabban használt állapotfelmérő tesztek
C A mozgást segítő eszközök különböző típusai és alkalmazási lehetőségei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
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Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Szervezőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Empatikus készség
Motiválhatóság
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem, összpontosítás
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2837-09 A kommunikációismeret alapjai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elsajátít problémamegoldó, -kezelő technikákat, segíti a csapatépítést
Konferenciákon, szakmai találkozókon vesz részt
Felkészül a kérdésekre és nyilatkozik
Megismeri a sajtószereplés szabályait, fogásait, alkalmazza a szakkifejezéseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

15

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A kommunikáció elméleti alapjai, szociálpszichológiai vonatkozásai
B A mindennapi társas érintkezés megértése
A A konfliktushelyzetek ok-okozati viszonyainak felismerése és megoldása
A Konfliktuskezelés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Szervezőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Irányíthatóság
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
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Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2838-09 A habilitációs kutyák kiképzése és jogi szabályozása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiképzi a kutyákat különböző feladatokra
Felkészíti vizsgára a kutyát
Elősegíti az állat könnyebb kezelhetőségét
Hozzászoktatja a kutyát az új környezetéhez
Képes habilitációs és terápiás munkára alkalmas kutyát kiválasztani és képezni
Betartja a kutyatartással kapcsolatos hatályos önkormányzati rendeleteket, betartja a
jogszabályban előírtakat
Alkalmazza a kutyatartás EU-s, országos és helyi szabályait
Alkalmazza a kutya szállításának jogi szabályozását
Alkalmazza az érvényes állatvédelmi törvényeket és kapcsolódó rendeleteket
Alkalmazza a segítő kutyákra vonatkozó jogszabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A kutya tanulási képességei, a tanulási jelenségek hátterében lezajló motivációs és
A
kognitív folyamatok
A A kölyöknevelés alapvető technikái
A Az alapkiképzés és nevelővizsgák tartalmi elemei
A A klikker-tréning elméleti alapjai
A A kölyökszocializáció és környezeti ingerekhez való szoktatás technikái
A A motiváció, figyelem és kontroll megfelelő használata az alapképzés során
A A megerősítés és büntetés különböző technikáinak szituációfüggő helyes alkalmazása
A A játék mint tanító, motiváló, rávezető eszköz megfelelő alkalmazása.
A A fegyelmező gyakorlatok egyes elemei
Ügyességi feladatok és őrző védő munka megtanítása a kutyának hagyományos
B
képzési módszerekkel
Az alternatív képzési módok alapjainak elsajátítása (klikkertréning, halti, speciális
B
nyakörvek)
A kutya tartásra vonatkozó hazai és nemzetközi szabályozás (alapszerződések,
B
rendeletek, irányelvek, határozatok, nemzetközi szerződések)
A fogyatékkal élők és a segítő kutyák jogai, valamint az ezt szabályozó EU-s és hazai
B
jogszabályok

17

B
B
B

A segítő kutyákat érintő törvények, rendeletek az Európai Unióban, Magyarországon
és helyi önkormányzati szinten
A kutyatartás, szállítás hazai szabályozása
A fogyatékkal élő emberek jogai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Elemi számolási készség
5
Döntésképesség
5
Kézügyesség
5
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4
Testi erő
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Türelmesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Látás
Hallás
Stabil kéztartás
Döntésképesség
Rugalmasság
Állóképesség
Monotóniatűrés
Külső megjelenés
Állatszeretet
Társas kompetenciák:
Határozottság
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Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
Értékelés
Nyitott hozzáállás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2839-09 Kutyás terápia a gyakorlatban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Képes habilitációs és terápiás munkára alkalmas kutyát kiválasztani és képezni
Tudja a saját kompetenciájának határait
Tisztálkodik terápia előtt és után
Kapcsolatot tart a terapeutával
Kommunikál a célcsoporttal
Feladatokat talál ki a célcsoport részére
Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival
A terapeutával együttműködik, kialakítja a terápiás feladatokat
Képzi a kutyát
Terápiázik a kutyával
Munkatervet ír
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Informatikai eszközöket használ
Jegyzőkönyvet ír
Felméri a munka eredményét
Nehezen megoldható, feldolgozható helyzeteket kezel gazdával, más kiképzőkkel,
idegen személyekkel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A kutyás terápia története
A A kutyás terápia feltételei, módszerei, alkalmazási területei
B A különböző fejlesztési igényű célcsoportokhoz igazított terápiás-kutyás feladatok
B A kutyás terápia során alkalmazható kommunikációs csatornák és technikák
B A szakmai találkozók, valamint a sajtószereplés elemi szabályai
A terápiára illetve habilitációs munkára megfelelő kutya kiválasztása, képzésének és
A
minősítésének módszerei
B A kutyás terápia gyakorlati helyszínei
Gyakorlati ismeretek a célcsoport sérülésspecifikumairól, az alkalmazott fejlesztési
B
feladatokról és eszközökről
A Kutyavezetés a habilitációs tréningeken és terápiás foglalkozásokon
A habilitációs kutyák kiképzése és a gazdával kommunikáció során használható
B
önismereti, konfliktuskezelési, motivációs technikák
A A folyamatos motiváltság fenntarthatósága
A kutya viselkedésformáló és irányító technikáival kapcsolatos ismeretek gazda felé
B
való megfelelő átadása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Kézügyesség
5
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4
Testi erő
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság

20

Precizitás
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Türelmesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Szervezőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
Látás
Állóképesség
Külső megjelenés
Állatszeretet
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2840-09 Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismerkedik a rehabilitáció fogalmával, a rehabilitáció különböző válfajaival,
helyszíneivel, szolgáltatási sajátosságaival
Megismerkedik különböző fogyatékossági típusok alapvető képességeivel és
korlátaival és figyelembe veszi ezeket a kutyával való összeszoktatás során
Képes különböző sérüléstípustól szenvedő emberrel szemben a megfelelő
munkastílus kialakítására annak érdekében, hogy az a segítő kutyát használni tudja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A rehabilitáció alapfogalmai
B Az állapotfelmérés jelentősége
A fogyatékosság értelmezése: a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség
B
nemzetközi osztályozása: FNO
B Az idegrendszer betegségeinek rehabilitációja
B A mozgásszervi betegségek rehabilitációjának sajátosságai
B A gyermekrehabilitáció sajátosságai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
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Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Emlékezőképesség
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2841-09 A mozgássérültet segítő kutyák kiképzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megfelelő módon szocializálja a kutyakölyköt
Felismeri a kutya kommunikációs viselkedését és motivációs állapotváltozásait
Megfelelően irányítja és kontrollálja a kutyát
Kölyöknaplót vezet és kiértékel
Alkalmazza a különböző szintfelmérő adatlapok kitöltésének és kiértékelésének
Hatásosan alkalmazza az alternatív kiképzési módszereket
Releváns módon alkalmazza a pozitív és negatív megerősítési technikákat
Szállítja a kutyát
Gyakorol a kutyával, felkészíti vizsgára
Kapcsolatot tart a mozgássérült jelentkezőkkel
Együttműködik a pszichológussal, terápiás szakemberrel a leendő gazda
kiválasztásában
A mozgássérült jelölt egyedi speciális igényeinek megfelelő feladatokra képezi a
kutyát
Alkalmazza a munkavédelmi, biztonságtechnikai ismereteket
Átadó vizsgára felkészíti a kutyát és mozgássérült gazdáját
Az összeszoktatás alatt folyamatosan kapcsolatot tart a mozgássérülttel
Kiképzési naplót ír
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Informatikai eszközöket használ
Átadó vizsga után utógondozási feladatokat lát el
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A mozgássérült-segítő kutya kölyökkortól való felnevelésének fontos szempontjai
A Az alap-és speciális kiképzés elmélete
A Az átadó vizsgára való felkészítés folyamata
A A mozgássérült gazda számára való átadás lépései
B A képzési programhoz való csatlakozás feltételei
A A mozgássérültet segítő kutyák kiválasztására alkalmas kölyöktesztek és értékelésük
A A kutya korai szocializációs folyamatai
A Az alap- és speciális kiképzés lépései
B A szintfelmérő adatlapok kitöltése és kiértékelése
A A vizsgára való felkészítés lépései
Az alternatív képzési technikák előnyei és alkalmazhatóságuk korlátai, azok
B
alkalmazása a gyakorlatban
A A kutya és gazdája felkészítése átadó vizsgára
B Az átadó vizsga kiértékelése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Kézügyesség
5
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4
Testi erő
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
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Türelmesség
Látás
Hallás
Döntésképesség
Rugalmasság
Állóképesség
Külső megjelenés
Állatszeretet
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
Értékelés
Nyitott hozzáállás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2842-09 Rehabilitációs módszerek, különös tekintettel a hallássérültekre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismerkedik a hallássérülés definíciójával, különböző meghatározásaival
Felismeri a hallássérülés típusait
Megfelelően kommunikál a hallássérültekkel
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Megfelelően viselkedik hallássérültek társaságában
Alkalmazza a rehabilitáció fogalmát, felismeri a rehabilitáció különböző válfajait,
helyszíneit, szolgáltatási sajátosságait
Felismeri a hallássérültek különböző kommunikációs csatornáit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A hallássérülés fogalma
A A hallássérülés személyiségre, életvitelre gyakorolt hatásai
A A siketek és hallássérültek kommunikációjának sajátosságai
A A hallássérült személyekkel való hatékony együttműködés módszerei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Látás
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
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Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2843-09 Az epilepszia neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai ismeretanyaga
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az epilepszia kóreredetét, keletkezési mechanizmusát, típusait felismeri
Megismerkedik az epilepszia diagnosztikájával, a kezelés típusaival
Megismerkedik az epilepsziás betegek gondozási folyamatával
Megfelelően kommunikál a beteggel
Segíti a beteg gondozását
Segíti a beteg rehabilitációját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az epilepszia fogalma, típusai
B Az epilepszia diagnosztikai módszerei
A Az epilepsziás rohamok típusai
A Az epilepszia személyiségre, életvitelre gyakorolt hatásai
A Az epilepsziás személyekkel való hatékony együttműködés módszerei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
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Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Döntésképesség
Tömör fogalmazás készsége
Helyzetfelismerés
Pontosság
Türelmesség
Látás
Hallás
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2844-09 A hallássérültet segítő kutyák kiképzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Megfelelő módon szocializálja a kutyakölyköt
A kutya kommunikációs viselkedését és motivációs állapotváltozásait felismeri
Megfelelően irányítja és kontrollálja a kutyát
Kölyöknaplót vezet és kiértékel
Alkalmazza a különböző szintfelmérő adatlapok kitöltésének és kiértékelésének
módját
Hatásosan alkalmazza az alternatív kiképzési módszereket
Releváns módon alkalmazza a pozitív és negatív megerősítési technikákat
Szállítja a kutyát
Gyakorol a kutyával, felkészíti vizsgára
Kapcsolatot tart a hallássérült jelentkezőkkel
Megismerkedik a leendő gazda igényeivel, elvárásaival
A hallássérült jelölt egyedi speciális igényeinek megfelelő feladatokra képezi a kutyát
Átadó vizsgára felkészíti a kutyát és hallássérült gazdáját
Az összeszoktatás alatt folyamatosan kapcsolatot tart a hallássérülttel
Kiképzési naplót ír
Informatikai eszközöket használ
Átadó vizsga után utógondozási feladatokat lát el
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A hallássérült gazdajelöltekkel szemben támasztott követelmények
A A nevelőgazdákkal szemben támasztott követelmények
A Kölyökteszt hallókutyák kiválasztására
A A hallássérült-segítő kutyák kiképzési programja
A A hallássérült-segítő kutyák kiképzésének módszerei
A A hallássérült-segítő kutyák alapkiképzése
A A hallássérült-segítő kutyák speciális kiképzése
A hallássérült-segítő kutyák kiképzésének követelményrendszere,
A
kiértékelésének szempontjai
A Az utógondozás módszerei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
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a

vizsga

5
5
5
5
4
5

Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Munka- és balesetvédelmi eszközök

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Türelmesség
Kitartás
Látás
Döntésképesség
Rugalmasság
Állóképesség
Külső megjelenés
Állatszeretet
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
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Nyitott hozzáállás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2845-09 Az epilepszia-rohamjelző kutyák kiképzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja a speciális segítő munkára alkalmas kölyköket
Felkészíti a befogadót a kiképzési feladatokra
Megfelelő módon segíti a kutyakölyök szocializációját és kiképzését
Felismeri a kutya kommunikációs viselkedését és motivációs állapotváltozásait
Megfelelően irányítja és kontrollálja a kutyát
Kölyöknaplót vezet és kiértékel
Alkalmazza a különböző szintfelmérő adatlapok kitöltésének és kiértékelésének
módját
Hatásosan alkalmazza az alternatív kiképzési módszereket
Releváns módon alkalmazza a pozitív és negatív megerősítési technikákat
Gyakorol a kutyával és a gazdával, felkészíti őket a vizsgára
Kapcsolatot tart a jelentkezőkkel
Megismerkedik a leendő gazda igényeivel, elvárásaival
A jelölt egyedi speciális igényeinek megfelelő feladatokra képezi a kutyát
Szállítja a kutyát
Vizsgára felkészíti a kutyát és gazdáját
Kiképzési naplót ír
Informatikai eszközöket használ
Átadó vizsga után utógondozási feladatokat lát el
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az epilepsziás rohamok jellemző tünetei
A Az epilepszia-rohamjelző kutyák kiválasztása-kölyöktesztek
A Az epilepszia-rohamjelző kutyák kiképzésének módszerei
A Az epilepszia-rohamjelző kutyák szocializációs programja
A Az epilepszia-rohamjelző kutyák kiképzési programja
A Az ideális gazda kiválasztása
B A recipiens és családjának képzése
A Az epilepszia-rohamjelző kutyák vizsgáztatása
B Utánkövetés szervezése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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1
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4

Elemi szintű számítógép használat
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Türelmesség
Látás
Döntésképesség
Rugalmasság
Állóképesség
Kitartás
Külső megjelenés
Állatszeretet
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
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Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Nyitott hozzáállás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2846-09 A látássérült személyek közlekedés-rehabilitációja
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A látássérülés különböző meghatározásait, a különböző fokú látássérülés sajátosságait
felismeri
Megismerkedik a látássérülés következményeivel az egyén életében a születetten és a
felnőtt korban megvakult személyeknél
Megfelelően viselkedik látássérültek társaságában
Közlekedik botos technikával
Közlekedik látó kísérő technikákkal
Megfelelő segítséget nyújt látássérülteknek a közlekedésben
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A látássérülés fogalma
A A látássérülés személyiségre, életvitelre gyakorolt hatásai
A A látássérültek tájékozódása és közlekedésük sajátosságai
A lefedett szemmel való önálló, hosszú, fehér bottal, illetve kísérővel történő
B
tájékozódás és közlekedés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
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4
4
4

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Látás
Hallás
Pontosság
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Emlékezőképesség
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2847-09 A vakvezető kutyák kiképzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

34

Megfelelően kommunikál a látássérültekkel és megfelelően viselkedik látássérültek
társaságában
Szükség esetén tenyészti és ellátja a kutyát.
Kiválasztja a megfelelő kölyköket
Felkészíti a kölyöknevelőt
Irányítja és ellenőrzi a kölyöknevelő munkáját.
Teszteli a felnőtt kutyákat
Képzi a kutyát
Képzi a leendő gazdát
Ápolja és gondozza a kutyát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A vakvezető kutya kiképzés története
A A vakvezető kutya kiképzési standardjaik, munkára alkalmas fajták
B Tenyésztési alapismeretek
A vakvezető kutya kölykök kiválasztása, kölyöknevelő programokba való bevonása
A
és alkalmasságuk elbírálása
A A vakvezető kutya engedelmességi és vezetési feladatok tanítása
A A vakvezető kutya tartása, ápolása és egészségvédelme
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Kézügyesség
5
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4
Testi erő
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
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Pontosság
Türelmesség
Látás
Döntésképesség
Rugalmasság
Állóképesség
Külső megjelenés
Állatszeretet
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Nyitott hozzáállás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2848-09 A vakvezető kutyák munkába állítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Segít az igénylőlap kitöltésében
Megfelelően kommunikál a látássérültekkel és viselkedik látássérültek társaságában
Értelmezi és észrevételezi az alkalmasságot elbíráló szakvéleményben foglaltakat
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Teszteli a jelentkezőket
Jellemzi a kiképzett kutyákat
Mérlegeli gazdajelöltek és vakvezető kutyák összeillőségét
Bemutatja a látássérültek számára a kutyák tartásával, ápolásával, hétköznapi
gyakoroltatásával, egészségvédelmével kapcsolatos tennivalókat
Levezeti az átadó folyamatot
Segít a felkészülésben a vizsgára készülő párosoknak
Megszervezi az utógondozás látogatásait
Javaslatot tesz a felmerülő problémák megoldására
Szükség esetén más szakember kompetenciájába utalja a probléma megoldását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A kutyával közlekedni kívánók alkalmasságának elbírálása
A A harmonikus gazda-kutya páros ismérvei
A A leendő gazdák felkészítésével kapcsolatos ismeretek
A Az átadás folyamata
A A vakvezető kutya-gazda páros közlekedésbiztonsági vizsgáztatása
A Az utógondozás feladatai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Határozottság
Motiválhatóság
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Értékelés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
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Az 52 810 01 1000 00 00 azonosítószámú, Habilitációs kutyakiképző
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3116-09
Állat-egészségügyi ismeretek
3117-09
Ebtartási és táplálási alapismeretek
1714-09
Munka-, tűz- és környezetvédelem
1722-06
Vállalkozási alapismeretek
2835-09
A kutyák viselkedése és állatjóléti ismeretek
2836-09
A habilitációs kutyák alkalmazásának elméleti alapjai
2837-09
A kommunikáció-ismeret alapjai
2838-09
A habilitációs kutyák kiképzése és jogi szabályozása
2839-09
Kutyás terápia a gyakorlatban

Az 52 810 01 0001 52 01 azonosítószámú, Mozgássérültet segítő kutya kiképző
megnevezésű szakképesítés-ráépülés követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2840-09
Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs ismeretek.
2841-09
A mozgássérültet segítő kutyák kiképzése

Az 52 810 01 0001 52 02 azonosítószámú, Jelzőkutya kiképző
megnevezésű szakképesítés-ráépülés követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Rehabilitációs módszerek, különös tekintettel a hallássérültekre
2842-09
Az epilepszia neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai ismeretanyaga
2843-09
A hallássérült-segítő kutyák kiképzése
2844-09
Az epilepszia-rohamjelző kutyák kiképzése
2845-09

2 810 01 0001 52 02 azonosítószámú, Vakvezetőkutya kiképző megnevezésű
szakképesítés-ráépülés követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2846-09
A látássérült személyek közlekedés-rehabilitációja
2847-09
A vakvezető kutyák kiképzése
2848-09
A vakvezető kutyák munkába állítása
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V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
.
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3116-09 Állat-egészségügyi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Állat-egészségügyi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3117-09 Ebtartási és táplálási alapismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ebtartási és táplálási alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1714-09 Munka-, tűz-és környezetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1722-06 Vállalkozási alapismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vállalkozás létrehozása és működtetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2835-09 A kutyák viselkedése és állatjóléti ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kutya gondozása, egészségvédelme, viselkedése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2836-09 A habilitációs kutyák alkalmazásának elméleti alapjai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A humenetológia, gyógypedagógia és mentálhigiéné alapjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2837-09 A kommunikációismeret alapjai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kommunikációs ismeretek, problémamegoldó technikák, csapatépítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2838-09 A habilitációs kutyák kiképzése és jogi szabályozása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kiképzés elmélete, módszerek, eszközök ismertetése
A fogyatékkal élőket és a megváltozott munkaképességűeket érintő hazai és
nemzetközi jogi szabályozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Engedelmességi gyakorlatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2839-09 Kutyás terápia a gyakorlatban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Terápiás feladatok bemutatása kutyával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2840-09 Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2841-09 A mozgássérült-segítő kutyák kiképzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A mozgássérült-segítő kutyák kiképzésének elméleti alapjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A mozgássérült-segítő kutyák kiképzése és vizsgáztatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2842-09 Rehabilitációs módszerek, különös tekintettel a hallássérültekre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rehabilitációs módszerek ismertetése különös tekintettel a hallássérültekre
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2843-09 Az epilepszia neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai ismeretanyaga
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az epilepszia neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai alapjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2844-09 A hallássérült-segítő kutyák kiképzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A hallássérülteket segítő kutyák kiképzésének elmélete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A hallássérülteket segítő kutyák kiképzése és vizsgáztatása a gyakorlatban.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2845-09 Az epilepszia-rohamjelző kutyák kiképzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az epilepszia rohamjelző kutyák kiképzésének elmélete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az epilepszia-rohamjelző kutyák kiképzése és vizsgáztatása a gyakorlatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
16. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2846-09 A látássérült személyek közlekedésrehabilitációja
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A látássérült személyek közlekedés rehabilitációjával kapcsolatos ismeretek
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az önálló, biztonságos közlekedés bottal.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
17. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2847-09 A vakvezető kutyák kiképzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vakvezető kutyák kiképzésének elmélete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vakvezető kutyák kiképzése a gyakorlatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
18. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2848-09 A vakvezető kutyák munkába állítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vakvezető kutyák munkába állításának ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vakvezető kutyák munkába állítása a gyakorlatban

45

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 810 01 1000 00 00 azonosító számú Habilitációs kutyakiképző megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 5
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 5
8. vizsgarész: 30
9. vizsgarész: 30
Az 52 810 01 0001 52 01 azonosító számú Mozgássérültet segítő kutya kiképző
megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga
egészében
10. vizsgarész: 20
11. vizsgarész: 80
Az 52 810 01 0001 52 02 azonosító számú Jelzőkutya-kiképző megnevezésű szakképesítésráépüléshez rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében
12. vizsgarész: 10
13. vizsgarész: 10
14. vizsgarész: 40
15. vizsgarész: 40
Az 52 810 01 0001 52 03 azonosító számú Vakvezetőkutya kiképző megnevezésű
szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében
16. vizsgarész: 10
17. vizsgarész: 50
18. vizsgarész: 40
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontja
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Állatszállító jármű
Szájkosár
Boxok, ketrecek
Nyakörv
Rövid póráz
Hosszú póráz
Hám
Védőruha
Apportírozó tárgyak, eszközök
Számítógép
Szoftverek
Munkabiztonsági berendezések
Környezetvédelmi berendezések
Kiképzőpálya akadályokkal

X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
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Vakvezetőkutya kiképző

Jelzőkutya-kiképző

Mozgássérültet segítő kutya kiképz

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Habilitációs kutyakiképző

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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