10323010 számú Kutyavezető vagyonőr megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
1
1.1

A javaslatot tevő adatai1
Természetes személy esetén: -

1.1.1 Név: 1.1.2 Lakcím: 1.1.3 E-mail cím: 1.1.4 Telefonszám: 1.2

Nem természetes személy esetén: -

1.2.1 Név: Élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter
1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma): 1.2.3 Székhely: 1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 2

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2.1

Megnevezése: Kutyavezető vagyonőr.

2.2

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat.

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1032 Személyi és vagyonvédelem.

3

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

3.1

Megnevezése: Kutyavezető vagyonőr.

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3. szint.
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3. szint.
3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3. szint.

1

A megfelelő elem kiválasztandó.
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A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése2:

4

4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály: A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:

5

A kutyavezető vagyonőr szakképesítéssel rendelkező munkavállaló közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen lévő objektum védelmére, szabadtéri rendezvények
zavarásának megelőzésére hivatott az ilyen célra kiképzett, munkaalkalmassági vizsgával
rendelkező szolgálati kutya igénybevételével. A szolgálati kutyával megerősített személy és
vagyonőr a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott
munkaszervezet belső rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi munkáját. Egyedül és járőrszolgálat tagjaként is hatékonyan képes az őrzésére bízott területet, objektumot
megvédeni, továbbá a rendbontókkal szemben fellépni. A megbízatás teljesítése során
együttműködik a társ rendvédelmi szervek, továbbá az állategészségügyi szolgálat munkatársaival és támogatást ad részükre.
E munkakörben tevékenykedő kutyavezető vagyonőr figyelmet fordít a szolgálati állat képzésére, továbbképzésére, napi gondozására, ápolására, az állategészségügyi és higiénés rendszabályok betartására. A szolgálati kutya képzésén túl gondoskodik saját szakmai tudása naprakészségének fenntartásáról is. Szolgálati fellépése során nemcsak az intézkedésekkel szembeni követelményeket, hanem a szakma speciális etikai szabályait is betartja

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:

6

6.1

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:
2
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6.1.2 Nyilvántartó hatóság:
6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

7

7.1

Iskolai előképzettség3: alapfokú iskolai végzettség.

7.2

7.3

Szakmai előképzettség:
OKJ 32 861 01 Személy- és vagyonőr,
OKJ 31 861 01 1000 Biztonsági őr
10323009 sorszámú Személy- és vagyonőr szakképesítés.
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott
minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):

8

8.1

Minimális óraszám: 150

8.2

Maximális óraszám: 200
A szakmai követelmények leírása:

9
9.1

Nem modulszerű felépítés esetén:

Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

1

A rendszeresített
eszközökkel és a
szolgálati kutyával
megvédi a közterület
és a közforgalom
számára megnyitott
magánterületet, a
rajta lévő objektumokat, az ott lévő
személyeket a támadástól.

2

Körültekintően biz-

Alkalmazói szinten
ismeri a szolgálati kutyára vonatkozó állatvédelmi vonatkozású
jogszabályokat, a
kinológia (anatómia,
élettan, tenyésztés, etológia) alapjait, a kutyakiképzés módszertanát,
a szolgálati kutya vagyonvédelembe történő
alkalmazásának módozatait.
Jól ismeri a beléptetés

3
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Elvárt viselkedésmódok,
attitűdök
Támadás elhárítása
során higgadtan jár el.
Kritikusan szemléli a
szolgálati hely biztonsági szintjét.

Önállóság és
felelősség
mértéke
Felelőséget érez a
rábízott objektum,
terület biztonságának megőrzéséért.

Törekszik a megbízó

Feladatát vezetői

tosítja egy szabadtéri
rendezvényre vonatkozó biztonsági szabályok betartatását, a
szolgálati kutyával
való járőrözéssel,
rendelleneség esetén
történő beavatkozással hozzájárul rendjének fenntartásához.
Szükség esetén a
rendezvényt zavaró
személyt kikíséri.

és a zavartalan lebonyolítás, valamint a
járőrözés végrehajtására vonatkozó szakmai
szabályokat és elvárásokat.

által megfogalmazott
elvárásoknak a legjobb tudása szerint
eleget tenni.

irányítással önállóan
végzi. Együttműködik a
biztosításban résztvevő más szerve
tagjaival.

3

A szükségszerűség,
jogszerűség, szakszerűség és arányosság elvei figyelembevételével alkalmazza a kutyát őrzővédő, - és járőrszolgálat során saját
maga vagy társa
intézkedésének biztosítására, ezeket
előírásszerűen dokumentálja, illetve a
maghatározottak
szerint jelenti.

Alkalmazói szinten
ismeri a szolgálati fellépés, intézkedés alapelveit, valamint a különféle szolgálati formák során bekövetkezett események, intézkedések jelentési, dokumentálási kötelezettségeit, ezek tartalmát és
formáit.

Szem előtt tartja a
szolgálati kutyára vonatkozó kinológiai
előírásokat. Megfontoltan, a szakma és
annak etikai szabályai
szerint hozza meg
döntését a szolgálati
kutya bevetésével
kapcsolatosan.

Társával együttműködve jár el a szolgálai fellépés során.
Betartja a szolgálati
kutya alkalmazására
vonatkozó szabályokat.

4

Naprakészen vezeti a
munkaköréhez kapcsolódó elfoglaltsági, szolgálati és
igénybevételi okmányokat, továbbá a
szolgálati kutya
nyilvántartó kartonját.

Ismeri, érti a szolgálati
kutyára vonatkozó okmányok előírt tartalmát, vezetésének rendjét.

Kész a munkaköréhez
kapcsolódó és a szolgálati kutyára vonatkozó dokumentumok
pontos vezetésére.

A munkakörének
megfelelő dokumentációkat pontosan,
önállóan vezeti.

5

A vonatkozó előírásoknak, szakmai
protokolloknak megfelelően foglalkozik
a szolgálati kutyával,
tervszerűen, célirányosan végzi szolgá-

Ismeri a munkafolyamat megkezdése előtt
kötelezően elvégzendő
ellenőrzéseket, a szolgálatra történő felkészülés sajátos rendjét, a
szolgálati kutya

Szakmai tudását naprakészen tartja, folyamatosan fejleszti.

Következetesen
betartja az emberkutya kommunikációjának általános és
speciális szabályait,
valamint a speciális
munka-
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latra és a teljesítményértékelésre
vonatkozó felkészítését, mozgatását,
valamint minden
esetben ellenőrzi
szolgálatba állíthatóságát.

6

7

9.2

4

kiképzettségi, - állategészségügyi és küllemi követelményeit,
viselkedéslélektanát.
Ismeri, érti a rá vonatkozó általános és speciális munka-, baleset-,
és környezetvédelmi
előírásokat, valamint a
teljesítményértékelés
rendjét.
Napi rendszeresség- Behatóan ismeri az
gel, nagy odafigyeétkeztetéssel, tisztálkoléssel, az állategésdással kapcsolatos elzségügyi és higiéniás várásokat, továbbá a
rendszabályok betar- gyakoribb betegségek
tásával gondozza,
és felismerésük módápolja, látja el a rászereit. Tisztában van
bízott szolgálati álla- az egészséges állat
tot.
standard viselkedésével, reakcióival, időben
felismeri az állat rendellenes viselkedéseinek
az okát, lehetséges betegségeinek jeleit, az
oltások idejét, rendjét.
Kezeli a rendelkezésére álló rendszeresített híradás-, és biztonságtechnikai eszközöket.

Jól ismeri a szolgálatellátásához tartozó híradás-, és biztonság
technikai eszközöket.

balesetvédelmi szabályokat szolgálati
fellépése során.
Önállóan korrigálja
a saját maga, vagy a
szolgálati kutya által
elkövetett hibákat,
hiányosságokat.

A mindennapi gondoskodás, a szolgálati
fellépések, megnyilvánulások során tiszteletben tartja a szolgálati kutya egészségi
és higiénés igényeit,
elkötelezett az állat
testi és mentális jólétének emelése iránt.

Együttműködik a
területileg illetékes
állat-, és közegészségügyi szolgálatokkal.

Elkötelezett a rendelkezésre álló híradásés biztonságtechnikai
eszközök szakszerű
alkalmazása mellett.

Betartja és betartatja
a rendelkezésre álló
híradás és biztonságtechnikai eszközök alkalmazási
szabályait.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4
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10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
Különösen jó hatékonysággal alkalmazható a kutyavezető vagyonőr bizonyos területek lezárására, a támadások elhárítására, csoportosulások megakadályozására, valamint egyes – főleg
szabadtéri – rendezvények rendjének fenntartására.
A szolgálati kutya jelenléte erősíti a személy- és vagyonőr biztonságérzetét, fokozott visszatartó erőt képvisel a jogosulatlanul behatolni szándékozó személyekkel szemben.
Professzionális vagyonvédelmi célokra a kutyák kiválóan bevethetők, bizonyos szituációkban
a kiképzett kutya különösen alkalmas a jogellenes támadások elhárítására.
A kutyavezető vagyonőrök mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a megbízó által meghatározott terület biztonságához, illetve a rendezvényen résztvevők nyugalmához.
Ezen munkakör sikeres ellátására olyan személy lehet alkalmas, akire a szakmai elkötelezettség mellett állatszeretet is jellemző.
A kutyavezető vagyonőr szakképesítéssel rendelkezők a munkaerőpiacon könnyen találhatnak
maguknak munkát.
11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány szolgál.
Egyéb feltételek: 11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kutyavezető vagyonőri elméleti alapismeretek.
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A papír alapú vagy digitális írásbeli feladatlap az alábbi tudáselemek mérésére
vonatkozóan tartalmaz feladatokat:
 Kinológiai alapismeretek (a kutya anatómiai felépítésének, élettani jellemzőinek, a kutyatartás szabályainak az ismerete).
 Kapcsolódó vagyonvédelmi-, speciális munka-, balesetvédelmi és elsősegély nyújtási alapismeretek., a kutya által okozott sérülések ellátására vonatkozó ismeretek.).
 Szolgálati kutya gondozása, ápolása. (a kutya étkeztetése, tisztálkodása,
gyakoribb betegségek és felismerésük, oltások rendje).
 A szolgálati kutya kiképzésére, mozgatására, ennek dokumentálására, a
minősítő vizsgára történő felkészítésre vonatkozó előírások.
 A szolgálati kutya és gazdája közötti kapcsolat, jelentések, dokumentálások
rendje (a kutya viselkedésének, irányításának, szolgálatra felkészülésének,
alkalmazhatóságának ismerete).
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Az írásbeli vizsga feladatlapja feleletválasztós, felelet kiegészítős, feleletalkotós, párosítási, csoportosítási, sorba rendezési, igaz-hamis kérdés feladat típusokat tartalmazhat. Egy feladaton belül több kérdés is feltehető.
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

30 %

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A javítás a feladatlaphoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. A feladatlap
meg-oldásával elérhető maximális pontszám:
100 pont, melyből:
 a kinológiai alapismeretekkel kapcsolatosan adott feladatok 20 pontot,
 a kapcsolódó vagyonvédelmi, - speciális munka, - balesetvédelmi és
elsősegélynyújtási alapismeretek, a kutya által okozott sérülések ellátására
vonatkozó ismeretek körében adott feladatok
10 pontot,
 a szolgálati kutya gondozása, ápolása körében adott feladatok 20 pontot,
 a szolgálati kutya kiképzésére, mozgatására és ennek dokumentálására, a
minősítő vizsgára történő felkészítésre vonatkozó előírások körében adott
feladatok
30 pontot,
valamint
 a szolgálati kutya és gazdája közötti kapcsolat, jelentések, dokumentálások
rendje körében adott feladatok
20 pontot
kell, hogy kitegyenek.
11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-t elérte.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kutyavezetői vagyonőri komplex gyakorlati feladat
11.3.2 A vizsgatevékenység és részeinek leírása: A vizsgatevékenység 3 feladattípust tartalmaz.
A.) Gyakorlati feladat:
A vizsga szervezője több, a tanulási eredményekben részletesen leírt képesség
elem bármelyikét megjelenítő intézkedési helyzet elvégzésére irányuló feladatot tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen
kiválaszt és a képesítő vizsga során gyakorlatban teljesíti azt.
A gyakorlati feladat elvégzése során szükség szerint jelző(k) által támogatott
feladatvégzés történik.
A gyakorlati feladat teljesítése során a vizsgázó a tevékenysége mozzanatait
szóbeli magyarázatokkal is kíséri.
A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy a vizsgahelyszínen egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.
Az esetleírások strukturáltan tartalmazzák:
 a megoldandó problémákat
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 a probléma megoldásához szükséges minden releváns információt/körülményt
 a vizsgázó számára jól átlátható értékelési szempontokat, illetve értékeket.
B.) Szituációtól függően dokumentálás/jelentéstétel:
A vizsgázó a megoldott szituációnak megfelelően írásos formában az
őr/járőrszolgálati dokumentumban rögzíti a történteket és a tett intézkedéseket,
vagy adott helyzetről, ennek megoldásáról híradó eszközön keresztül jelentést
tesz a felettesének/megbízójának.
C.) A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését
követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc, ebből 10
perc felkészülési idő, 30 perc gyakorlati feladat és dokumentálás/jelentés, 10 perc kikérdezés, mindösszesen 50 perc.
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

70 %

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenységen belüli egyes feladattípusokat külön kell százalékosan
értékelni, majd a részeredményeket (A., B., C.) összesíteni szükséges.
A vizsgatevékenység értékelése értékelő lapon történik az alábbi százalékos súlyozási szempontok figyelembevételével:
 A szituációs gyakorlatai feladat végrehajtása
50%
(Ezen belül értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége,
a vizsgázó kommunikációjának minősége)
 A dokumentálás/jelentéstétel minősége, megfelelősége
30 %.
 A szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti tudásszint:
20 %.
A projektfeladatban értékelni kell a vizsgázó tanulási eredményekben meghatározott kinológiai, szakmai ismereteinek a gyakorlatban történő alkalmazását, a
jó helyzetfelismerést, a szakszerű, jogszerű végrehajtást, a szolgálati kutya
szolgálati alkalmazásának készségét, az intézkedés alá vont személlyel és a
szolgálati kutyával meglévő kommunikáció értékét, továbbá a szükséges dokumentálás/jelentéstétel minőségét, tartalmi megfelelőségét.
Az értékelő lap tartalmazza az adott feladathoz köthető lehetséges kérdéseket
és ezekre adható pontértékeket. Amennyiben a feladat végrehajtása során valamely előre megfogalmazott kérdésre a vizsgázó a feladat elvégzése során már
kitért, akkor a kérdezéstől el kell tekinteni és az adott értéket jóvá lehet írni
számára.
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11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes,
összespontszám legalább 51%-t elérte.

ha a vizsgázó a megszerezhető

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: a vizsgatevékenységhez szükség van egy fő közreműködőre, aki a szituációnak megfelelő szerepet
játssza el a szituációs gyakorlati feladat során.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
 Munka-alkalmassági vizsgával rendelkező szolgálati kutya
 Gumibot, gázspray
 Hírösszeköttetést biztosító eszközök: hasábrádió, mobil telefon.
 Kutyabox, kenel.
 Bloklánc és futólánc mindkét végén stabil állványokkal.
 A segítő védőfelszerelései: testvédő, védőkesztyű, karvédő, lábvédő, védőkabát.
 A kutya gondozására és etetésére szolgáló eszközök: kutyatál, itató, sampon, kefe.
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok:
A gyakorlati feladathoz a vizsgázó a jegyzeteléshez, adatrögzítéshez saját
íróeszközt és a vizsgaszervező által biztosított papírlapokat, valamint a saját kutyája pórázait, szájkosarát és hámját használhatja, egyéb segédeszközt nem.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: -
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