A 31. sorszámú Kutyavezető-rendőr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 05

1.2.

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kutyavezető-rendőr

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900
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: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés

2.3.

Előírt gyakorlat: -

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

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

3.1.1.

FEOR száma

3.1.2.
3.2.

5251

B
FEOR megnevezése
Rendőr

C
a szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
Kutyavezető-rendőr

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Kutya alkalmazásával járőrszolgálatot, őrző-védő munkát és további speciális feladatokat lát el.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező:
-

a kutya alkalmazásával összefüggő általános feladatokat ellátni
őrző-védőmunkát végezni szolgálati kutyával
járőrszolgálatot teljesíteni szolgálati kutyával
intézkedni bűncselekmény elkövetése esetén, továbbá speciális feladatokat ellátni szolgálati kutyával
megtervezni - az elöljárótól kapott szempontok alapján – szolgálatát
a jogsértő cselekményeket felismerni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés
észlelése esetén
adatot, információt gyűjteni, ellenőrizni, megkeresést végrehajtani
bizonyítási cselekményeket végrehajtani és dokumentálni
büntetőeljárási kényszerintézkedéseket végrehajtani és dokumentálni
intézkedni saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartani a jogszerűség,
szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit
szolgálata ellátása során lőfegyvert használni

3.3.

Kapcsolódó szakképesítések
A

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

azonosító
száma
54 861 01
54 861 01
54 861 01
54 861 01

B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)
Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)
Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)
Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)

a kapcsolódás módja
szakképesítés
szakképesítés
szakképesítés
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosítója
megnevezése
10409-12
Kutyavezető-rendőr feladatai
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

5.2.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
B

C

A
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

azonosító
10409-12

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
megnevezés
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Kutyavezető-rendőr feladatai
írásbeli

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: Kutyavezető-rendőri gyakorlat
A vizsgafeladat ismertetése: Kutyakiképzés gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kutyavezető-rendőr feladatai a kutya kiképzésével és tartásával
kapcsolatban
A vizsgafeladat ismertetése: A kutya kiképzésére, tartására, elhelyezésére, gondozására,
ápolására vonatkozó szabályok
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:: 30%

5.3.3.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kinológiai alap- és szakmai ismeretek, kutyavezető- rendőr
szakfeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai

követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
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.

5.5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Fegyverzet
Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
Kényszerítő eszközök
Szolgálati járművek
Híradástechnikai eszközök
Világító berendezés
Kiképzésre alkalmas szolgálati kutya
Rövid és hosszúpóráz, valamint egyéb kutyakiképző eszközök
7. EGYEBEK

7.1.

Validáció:

7.2.

A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint
a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

7.2.1.
7.2.2.

A

B

azonosító
szám

A szakképesítés-ráépülés megnevezése

55 861 05

Kutyavezető-rendőr

C
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
Országos Rendőr-főkapitányság

