
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 

Hatályos: 2016.09.16-től 

A 187. sorszámú Mozgássérültet segítő kutya kiképzője megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és 

vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 53 810 02 

1.2. Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Mozgássérültet segítő kutya kiképzője 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: – 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400–480  

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

2.2. Szakmai előképzettség: 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője végzettség 

2.3. Előírt gyakorlat: a képzést megelőzően minimum 1 év mozgássérültet segítő kutya kiképzője mellett 

segédkiképzőként eltöltött gyakorlat, a kiképző szervezet által igazoltan. 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § b) 

pontja szerinti alkalmassági vizsgálat.  

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75 %  

2.8. Szintvizsga: – 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –  

 

3.  PÁLYATÜKÖR 

 

3.1 A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése Betölthető munkakör 

3.1.2. 5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások Mozgássérültet segítő kutya kiképzője 

 

3.2 A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása 

A szakképesítéssel rendelkező végzi a mozgássérültek életminőségét javító, napi feladataik 

elvégzésében segítséget nyújtó speciális kutyák képzését, a képzés valamennyi fázisát beleértve. Ez 

magába foglalja a képzésbe bevonható (kölyök)kutyák viselkedési tesztek segítségével való 

kiválasztását, szocializációját, az általános kezelhetőséget és irányíthatóságot biztosító alapképzésüket, 

a speciális segítő feladatokra való képzésüket valamint a mozgássérült gazdával való összeszoktatását és 

vizsgára való felkészítését.  

 

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes: 
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– a megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására 

– alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (klikkertréning, dummytréning, halti, ignorálás, 

figyelemelterelés, jutalmazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas 

szintű szocializációja, alapkiképzése, mozgássérültet segítő speciális feladatok elvégzésére való felkészítése 

során 

– a kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára 

– a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására  

– megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, a kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott 

kutyával összeszoktatási fázisban lévő mozgássérült kliensekkel illetve a már levizsgázott és utógondozási 

fázisban lévő mozgássérült kliensekkel 

– az utógondozás során felmerülő képzési kontrollálási problémák szakszerű megoldására  

– szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére 

 

 

3.3 Kapcsolódó szakképesítések 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja 

3.3.3. 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője szakképesítés 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 10539–12 Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs alapok 

4.4. 10540–12 A mozgássérült–segítő kutyák kiképzése 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: 

- Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele 

- Minimum 1 db mozgássérült–segítő kutya felkészítése átadóvizsgára egy a Magyar Terápiás és 

Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, mozgássérült–segítő kutyák kiképzésével 

hivatásszerűen foglalkozó olyan szervezetnél, ahol biztosított a megfelelő szakértelemmel 

rendelkező kutyakiképzői felügyelet. 

- Minimum 300 óra valós szituációkban és kutyaiskolai körülmények között végzett gyakorlat 

teljesítéséről szóló igazolás. Az igazolást a gyakorlat körülményeit biztosító és a gyakorlat során a 

szakmai felügyeletet adó Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, 

mozgássérült–segítő kutyák kiképzésével foglalkozó kutyakiképző szervezetnek kell kiállítania.  

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
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5.2.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10539–12 Segítő kutyák alkalmazásához szükséges 

rehabilitációs alapok 
szóbeli 

5.2.4. 10540–12 A mozgássérült–segítő kutyák kiképzése gyakorlati 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: A mozgássérült–segítő kutyák kiképzése  

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételsorból húz, a kihúzott tétel egyaránt tartalmaz olyan feladatot, 

amelynek végrehajtása (a) kiképzett mozgássérült–segítő kutyát igényel, (b) speciális képzés fázisának 

kezdetén lévő kutyát igényel illetve (c) alapképzés kezdeti fázisában lévő kutyát igényel. A kapott komplex 

feladatok végrehajtását (a) esetben a vizsgázó az általa felkészített kutya bevonásával mutatja be, (b) és (c) 

esetben pedig a kapott feladat megtanításának módszereit és folyamatát a képzőintézmény által biztosított 

megfelelő képzettségi szinten lévő kutyákkal mutatja be. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat ismertetése: – 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs ismeretek. 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 

fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 

segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt. 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz–és 
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felszerelési jegyzék 

6.2. nyakörv 

6.3. hosszú (5m) és rövid (1,1m) póráz 

6.4. Dummy 

6.5. szállítóbox 

6.6. állatszállító jármű 

6.7. képzési segédeszközök: klikker, halti, jutalomfalat  

6.8. hám, a kiképző szervezet logójával ellátva 

6.9. apportírozó tárgyak, eszközök 

6.10. kiképzőpálya akadályokkal 

6.11. beltéri gyakorlóterület (lakást imitáló berendezési tárgyakkal) 

6.12. ajtónyitást–zárást, fiók nyitást, villanykapcsolást, lifthívást imitáló kiképzőeszközök 

6.13. segítséghíváshoz használatos segédeszköz (mobiltelefon) 

 

7. EGYEBEK 

 

7.1. A vizsga személyi és egyéb speciális feltételei: 

A vizsgázó által mozgássérült–segítő kiképzésbe vont és felkészített kutya, amely a vizsgázóval együtt képes teljesíteni a 

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendeletben és annak mellékleteiben meghatározott, a mozgássérült személyt segítő kutya 

vizsgaszabályzatában rögzített vizsgafeladatokat. 

 

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:  

Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület  

 


