
A 144. sorszámú Vakvezető kutya kiképzője megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 810 03 
 
1.2 Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vakvezető 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 vakvezetőkutya kiképző mellett segédkiképzőként 

eltöltött gyakorlat, a kiképző szervezet által igazoltan. 
 
2.4 Egészségügyi alkalmassági követelmények: A 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(ök), foglalkozás(ok) 
 

 
FEOR száma FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel 
betölthető munkakör(ök) 

 
5319 

Egyéb személyi szolgáltatási 
foglalkozások 

Vakvezetőkutya-kiképző 

 
3.2 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
Vakvezető kutyák kiválasztását, szocializációját, alap- és speciális képzését végzi. A látássérülteket felkészíti a 
kutyával való közlekedésre, a kutya tartásával, ápolásával, hétköznapi gyakoroltatásával, egészségvédelmével 
kapcsolatos tennivalókra. Megszervezi az utógondozás látogatásait. 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására 
- alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket a különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas 

szintű szocializációja, alapkiképzése, látássérültet segítő speciális viselkedésformák megtanítása során 
- kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára 
- a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására 
- megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott 

kutyával összeszoktatási fázisban lévő látássérült kliensekkel, a már levizsgázott és utógondozási 



fázisban lévő látássérültekkel 
- 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. 10531-12 A látássérült személyek közlekedés-rehabilitációja 
 4.4. 10537-12 A vakvezető kutyák kiképzése 
 4.5. 10538-12 A vakvezető kutyák munkába állítása 

 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: 

- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, továbbá teljesítendő 
gyakorlat-típusok: 

o kutyaiskolai foglalkozásokon való részvétel (kölyökprogram, nevelőszülőkkel tartott 
foglalkozások) 

o gyakorló tanpályán, nagyvárosi forgalomban, tömegközlekedés igénybevételével végzett 
gyakorlatokon való részvétel 

o gyakorló tanpályán és kisebb forgalmú városi útszakaszon botos technikával és vakvezető 
kutyával történő közlekedés (mindkét esetben bekötött/letakart szemmel is) 

o forgalmas bevásárlóközpontban  (vagy  pályaudvaron),  lépcsőház,  lift,  forgóajtók  és  
automatikus  ajtók igénybevételével végzett gyakorlatokon való részvétel 

o látássérültek átadó vizsgára történő felkészítésén való részvétel 
- Minimum 300 óra valós helyzetekben, kutyaiskolában és tanpályán végzett gyakorlatok 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, vakvezető kutyák kiképzésével 
foglalkozó kutyakiképző szervezet igazolja le. 

 
5.2 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 
  A B C 
 5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
 

5.2.2. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége

 
5.2.3. 10531-12 

A látássérült személyek közlekedés-
rehabilitációja 

szóbeli 

 5.2.4. 10537-12 A vakvezető kutyák kiképzése gyakorlat és szóbeli 
 5.2.5. 10538-12 A vakvezető kutyák munkába állítása gyakorlat és szóbeli 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: A vakvezető kutyák kiképzése, és a vakvezető kutyák munkába állítása 



 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételsorból húz, és a vakvezető kutyák kiképzéséhez kapcsolódó 
részfeladat megtanításának módszerét mutatja be a vizsgaszervező által biztosított, a részfeladattól függően 
képzetlen, vagy alapképzett kutya és segítő bevonásával, továbbá a vakvezető kutyák munkába állításához 
kapcsolódó részfeladat végrehajtásának módszerét mutatja be a vizsgaszervező által biztosított, a feladattól 
függően alapképzett, vagy vizsgával rendelkező kutya és segítő bevonásával 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % 
 

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: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott 
tételsorokból húzott kérdésekre. 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 30 perc)  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
 
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 az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 
című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán. 
 
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 felszerelési jegyzék
6.2. Állatszállító jármű 
6.3. Nyakörv, rövid póráz 
6.4. jelzőcsengő, összecsukható botok 
6.5. Vezetőhám 
6.6. Számítógép, szoftverek 
6.7. Képzési segédeszközök: halti, jutalomfalat 
6.8. Kiképzőpálya akadályokkal 
6.9. Beltéri gyakorlóterület (nagyobb terem, folyosó, lift), ahová kutya bevihető 

 
7. EGYEBEK 

 
Gyakorlatot csak olyan intézményben lehet folytatni, ahol valamely a MATESZE-nél regisztrált vakvezetőkutya-
kiképző szervezet már rendezett a MATESZE által felügyelt vizsgát, és ahol biztosítani lehet, hogy a 
gyakorlatok során szakképzett személyzet, illetve a gyakorlatban részt vevő sikeres vakvezető kutya alkalmazói 
vizsgát tett, bizonyítvánnyal rendelkező kutya és felvezetője van jelen. 
 
A vizsga személyi és egyéb speciális feltételei:  
 
Különböző korú képzetlen és alapképzett kutyák (minimum 2 kutya/3 vizsgázó) 



Vizsgázott vakvezető kutyák és látássérült gazdák (1 páros/3 vizsgázó) 
 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 65. fszt. 4. 
www.matesze.hu) 
 
 


