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108844004 számú Kutyakozmetikus megnevezésű szakképesítés megszerzé-

sére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelményó  
  

1 A javaslatot tevő adatai
1
 

1.1 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: Agrárpolitikáért 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: Kutyakozmetikus 

2.2 Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 1088 - Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túl-

súlyával  

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

3.1  Megnevezése: Kutyakozmetikus 

3.2  Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4. szint 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4. szint 

                                                           
1
 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4. szint 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése
2
: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben 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 meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: - 

 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

A kutyakozmetikus feladata az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajták ismerete 

alapján az állat szakszerű kozmetikai és egyéb ápolási teendőinek ellátása, illetve a tevékeny-

séghez kapcsolódó szakmai tanácsadás, valamint a vállalkozás megteremtése és működtetése. 

 

A kutyakozmetikus képes felismerni az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajtákat és 

azokat a fajtaleírásuknak és szőrtípusuknak megfelelő, szakszerű kozmetikai ellátásban része-

síteni, egyéb ápolási feladatokat elvégezni, otthoni kozmetikai ápoláshoz szaktanácsot adni. 

Munkája során szoros kapcsolatot tart az állattartóval, törekszik az ügyféllel való hatékony 

kommunikációra.  

 

Feladatát az állatvédelmi szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Képes elvé-

gezni a kozmetikai ellátás során az állatok balesetmentes, szakszerű rögzítését, figyelemmel 

kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, viselkedését. Szükség esetén gon-

doskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Ismeri a kutyák anatómiáját, gyako-

ribb betegségeit, ezen alapismeretek birtokában képes megkülönböztetni az egészséges és 

beteg állatot. Indokolt esetben állatorvosi konzultációt javasol. Tisztában van az állatorvosi 

tevékenység fogalmával legalapvetőbb, a kutyakozmetikai ellátás szempontjából legfontosabb 

jogszabályi vonatkozásaival, a jogosulatlan tevékenység elkerülése érdekében.  

Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez felhasználói 

szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. A szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalkozási is-

meretek elsajátítása révén megteremti és működteti a vállalkozását, és biztosítja a kutyakoz-

metikai szalon működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét. Munkája 

során betartja az állatvédelmi-, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a szakmai újdonságokat, törekszik a hazai 

szakmai anyagok és a nemzetközi trendek megismerésére. 

                                                           
2 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: 

6.1.2 Nyilvántartó hatóság: 

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: 

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség: 

 alapfokú iskolai végzettség 

 

7.2 Szakmai előképzettség: - 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetel-

mény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott 

minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszám-

ok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 320 óra 

8.2 Maximális óraszám: 400 óra 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Modulszerű felépítés esetén3 

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Általános kinológia 

9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 01 

9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 55 óra 

9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 70 óra 

Sorszám 
Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

                                                           
3
 Legalább két modul esetén modulonként szükséges meghatározni a tanulási eredményeket! A sablont a modu-

lok számának függvényében további táblázatokkal ki lehet egészíteni a modulra vonatkozó információk megje-

lenítésével.  
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1.  Felismeri az Euró-

pában leggyakrab-

ban előforduló fajta-

csoportokat, fajtá-

kat. 

Ismeri a fajta-

csoportok, fajták 

jellegzetességeit, 

külső és belső 

tulajdonságait, 

tisztában van 

különösen a ma-

gyar fajtastan-

dardok leírásai-

val, a küllemi 

bírálati alapisme-

retekkel. 

Nagy hangsúlyt 

fektet a hazai és 

nemzetközi tren-

dek ismeretére, 

az ezzel kapcso-

latos önképzésre. 

Munkáját önállóan 

legjobb tudása 

szerint, az adott 

egyed fajtájának, 

kültakarójának 

igényei szerint 

látja el. 

2.  Megkülönbözteti az 

állatok testtájait, 

testrészeit. 
  

Tisztában van a 

kutyák szerveze-

tének felépítésé-

vel, szerveik 

élettani működé-

sével, a testtájé-

kokra, az érzék-

szervekre vonat-

kozó legfonto-

sabb tudnivalók-

kal. 

 

Nagy hangsúlyt 

helyez az ered-

ményesebb mun-

kavégzéshez 

szükséges szak-

mai ismeretek, 

készségek, ké-

pességek tudatos 

fejlesztésére, 

tudásának napra-

készen tartására. 

Munkája során 

mindenkor önálló-

an figyelembe 

veszi az egyes 

fajták jellegzetes-

ségeiből vagy az 

egyedek egészségi 

állapotából adódó 

anatómiai és élet-

tani sajátosságo-

kat. 

3.  Kommunikációjában 

képes helyesen 

használni a szakkife-

jezéseket. 

Ismeri a 

kinológiai alap-

fogalmakat. 

Hangsúlyt fektet 

szakmai tudásá-

nak naprakészen 

tartására, vala-

mint az állattar-

tókkal való hite-

les kommuniká-

cióra. 

Felelősen, önálló-

an hiteles módon 

ad tájékoztatást az 

állattartó részére.  

 

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Állategészségügyi és etológiai alapismeretek 

9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 02 

9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 45 óra 

9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 60 óra 

 

Sor-

szám 

Készségek, ké-

pességek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1.  Megfigyeli és 

nyomon követi 

a kutyák egés-

zségi állapotát, 

sürgős esetben 

Ismeri a gyakoribb 

kórképeket, tünete-

ik felismerésének 

módját, a zoonózis 

fogalmát, a külső 

Kommunikációja 

őszinte, szakmailag 

hiteles és közérthe-

tő. 

Figyelemmel kíséri 

A munka megkez-

dése előtt önállóan 

meggyőződik az 

állat egészségi álla-

potáról, meggyőző-
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elsősegélyt 

nyújt az orvosi 

ellátásig. 

és belső 

parazitózisokat és 

az ellenük való 

védekezés módjait. 

és befogadja az új 

szakmai ismerete-

ket. 

dik arról, hogy a 

kozmetikai ápolást 

kizáró ok nem áll 

fenn. Indokolt eset-

ben felhívja a fi-

gyelmet állatorvosi 

vizsgálat szükséges-

ségére. 

2.  Azonosítja az 

állatok élettani 

állapotát, elkü-

löníteni a beteg 

és egészséges 

állatokat. 

Tisztában vanaz 

egyes állatok élet-

tani és anatómiai 

eltérésevel. Ismeri 

a releváns védőol-

tásokat és a kutyák 

egyedi azonosítá-

sával összefüggő 

szabályokat. 

Nagy hangsúlyt 

helyez az eredmé-

nyesebb munka-

végzéshez szüksé-

ges szak-mai isme-

retek, készségek, 

képességek tudatos 

fejlesztésére, tudá-

sának naprakészen 

tartására. 

Munkája során 

önállóan figyelembe 

veszi az egyed 

egészségi állapotá-

ból adódó élettani 

jellegzetességeket. 

Az arra alkalmatlan 

állat esetében önálló 

döntés alapján meg-

tagadja a kozmeti-

kai kezelés elvégzé-

sét. 

3.  Elvégzi azon 

ápolási tevé-

kenységeket, 

melyekre jogo-

sult. 

Általánosságban 

ismeri az állatorvo-

si tevékenységnek 

minősülő beavat-

kozások (vizsgálat, 

gyógykezelés, ál-

lategészségügyi 

szaktanácsadás, 

invazív beavatko-

zások, pl. injekció 

beadása, mintavé-

tel, gyógyszerren-

delés), valamint a 

kizárólag állator-

vos által alkalmaz-

ható állatgyógyá-

szati termékek kö-

rét (invazív, illetve 

vényköteles ké-

szítmények, pl. 

injekció, vakcina).  

Magára nézve köte-

lezőnek fogadja el 

az állategészség-

ügyi jogszabályok-

ban foglaltakat.  

Nem végez semmi-

lyen, kizárólag ál-

lategészségügyi 

szakemberek szá-

mára megengedett 

tevékenységet, to-

vábbá olyan keze-

lést, mely kizárólag 

az állat valamely 

testüregébe való 

benyúlás útján vé-

gezhető (bűzmirigy 

kinyomása, fogá-

szati beavatkozá-

sok, kivéve fogkő-

eltávolításnak nem 

minősülő fogtisztí-

tás). 

Kizárólag azon ápo-

lási tevékenysége-

ket végzi el, me-

lyekre jogosult. 

Önállóan törekszik 

a jogosulatlan tevé-

kenységek elkerülé-

sére, azokat kérésre 

megtagadja. Kom-

munikációjában 

közérthető, hiteles 

megfogalmazást 

alkalmaz. 

 

4.  Tevékenységét 

az állatvédelmi 

előírásokra fi-

gyelemmel vég-

zi. 

Ismeri az általános 

és specifikus állat-

védelmi előíráso-

kat, jogszabályo-

kat. 

Munka során fo-

lyamatosan szem 

előtt tartja az állat 

jólétének biztosítá-

sát. 

Elsődleges felelős-

ségi szempontnak 

az állat egészségé-

nek megőrzését 

tekinti. 

5.  Érti a kutyák 

kommunikációs 

Ismeri a fajra, eset-

leg fajtára jellemző 

Törekszik a kutyák 

kommunikációjá-

Önállóan képes az 

önellenőrzésre és a 
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jelzéseit, és an-

nak megfelelő, 

szakszerű bá-

násmódot alkal-

maz, felismeri az 

állatok viselkedé-

sét befolyásoló 

tényezőket. 

viselkedésre, va-

lamint érzékszer-

veire, érzékelésére 

vonatkozó fő tud-

nivalókat. 

nak minél hatéko-

nyabb megismeré-

sére. Az állatok 

kezelése során fo-

lyamatosan nyu-

godt, hozzáértő, 

adaptív viselkedés-

re törekszik. 

hibák önálló javítá-

sára, és tudatosan 

viseli saját cseleke-

deteinek következ-

ményeit. 

 

9.1.3 9.2.3 Programkövetelmény-modul neve: Kutyakozmetikai ismeretek 

9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 03 

9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.3.2.1 Minimális óraszám: 200 óra 

9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 240 óra 

 

Sor-

szám 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1.  Szakszerű 

kozmetikai 

ellátásban ré-

szesíti az álla-

tokat azok faj-

tajellegének és 

egészségügyi 

állapotának 

megfelelően. 

Ismeri a fajtacso-

portok és a fajták 

kültakarójának 

jellegzetességeit, 

azok ápolásának 

szakszerű módjait, 

a rövid-, félhosszú 

és hosszú szőrű, 

valamint a nyírós 

és trimmelős és 

nemezes szőrű 

fajták ápolásának 

technikáit, techno-

lógiai szabályait, a 

kutyakozmetiká-

ban alkalmazott 

eszközöket és 

anyagokat, tisztá-

ban van a kiállítási 

alapismeretekkel.   

Törekszik a fajtajel-

leg megóvására, a 

küllemtani alapisme-

retek alkalmazására, 

az eszközök és anya-

gok szakszerű  

használatára. 

Motivált az önképzés-

re, hajlandó az élet-

hosszig tartó tanulás-

ra, nyitott a szakmai 

újdonságokra. 

Fejleszti kézügyes-

ségét és állóképessé-

gét, törekszik az ér-

zelmi stabilitásra és 

kiegyensúlyozottság-

ra. 

Világosan, hitelesen, 

udvariasan és empati-

kusan kommunikál. 

Munkáját önállóan, 

a szakma szabálya-

inak megfelelően, 

az állategyed tulaj-

donságainak és 

egészségi állapotá-

nak figyelembevé-

telével végzi. 

 

2.  Elvégez egyéb 

ápolási felada-

tokat. 

Ismeri a bőr- és 

szőrápolás szabá-

lyait, a kutyakoz-

metikában alkal-

mazott eszközöket 

és anyagokat. 

Nagy hangsúlyt he-

lyez a szakmai isme-

retek, készségek tuda-

tos fejlesztésére, tu-

dásának naprakészen 

tartására. 

Munkáját önállóan, 

körültekintően 

végzi. 

3.  Szaktanácsot ad 

az otthoni koz-

Tisztában van az 

állattartó által el-

Törekszik a szak-

nyelv készség szintű, 

Felelősséget vállal 

a tanácsadás során 
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metikai ápolás-

hoz. 

végezhető ápolási 

feladatokkal. 

de közérthető módon 

történő alkalmazásá-

ra. Gondolatait tömö-

ren, érthetően, egyér-

telműen és szakszerű-

en fogalmazza meg. 

elmondott szakmai 

információk hite-

lességéért, tévedé-

sét elismeri, képes 

az önellenőrzésre. 

 

4.  Hatásosan 

kommunikál az 

ügyfelekkel, 

állattartókkal; 

szükség esetén 

és alapszinten 

idegen nyelven 

is. 

Ismeri a kommu-

nikáció és a konf-

liktuskezelés alap-

elveit. 

Kommunikációját, 

helyzetfelismerését, 

kapcsolattartó kés-

zségét, ismeretmeg-

őrzését tudatosan 

fejleszti. Törekszik az 

esetleges konfliktu-

sok minél gyorsabb, 

hatékonyabb megol-

dására. 

5.  Beszerzi és 

karbantartja a 

kutyakozmeti-

kai eszközöket, 

beszerzi az ápo-

láshoz szüksé-

ges anyagokat. 

Ismeri a kutya-

kozmetikai eszkö-

zöket, az ápolás-

hoz szükséges 

anyagokat, termé-

keket, azok kar-

bantartásának és 

tárolásának, hasz-

nálatának szabá-

lyait. 

Figyelemmel kíséri az 

eszközökkel, anya-

gokkal kapcsolatos 

szakmai újdonságo-

kat. 

Felelősséget vállal 

azért, hogy kizáró-

lag jó minőségű és 

karbantartott esz-

közökkel, anya-

gokkal, termékek-

kel végzi munká-

ját. 

6.  Biztonságosan 

rögzíti az álla-

tokat az ápolás 

idejére. 

Ismeri az állatok 

balesetmentes 

rögzítésének mód-

jait. 

Magára nézve kötele-

zőnek fogadja el a 

munkához/feladathoz 

kapcsolódó írott és 

íratlan szabályokat. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre. 

Munkája során 

önállóan figyelem-

be veszi az adott 

egyed élettani álla-

potát, viselkedését. 

7.  Elvégzi a taka-

rítási és fertőt-

lenítési felada-

tokat. 

Ismeri a vegysze-

rek és a veszélyes 

anyagok kezelésé-

nek szabályait. 

Figyelembe veszi és 

magára nézve kötele-

zőnek tartja a vegy-

szerek használati uta-

sításában foglaltakat. 

Tudatosan követi az 

egészség- és környe-

zetkárosító anyagok 

kezelésére vonatkozó 

előírásokat. 

A takarítási és fer-

tőtlenítési felada-

tokat folyamatos 

irányítás, ellenőr-

zés és segítség 

nélkül megtervezi, 

ütemezi és elvégzi, 

munkakörnyezetét 

folyamatosan tisz-

tán tartja. 

8.  Megteremti a 

vállalkozás, 

kutyakozmeti-

kai szalon mű-

Ismeri a munka-, 

tűz- és környezet-

védelmi előíráso-

kat. 

Törekszik a baleset-

elhárítás, biztonság-

technika szabályainak 

betartására, a munka- 

Tevékenységét a 

munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

törvényi előírások 
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ködtetésének 

biztonságos 

feltételeit. 

és tűzvédelmi előírá-

sok érvényesülésére. 

betartásával végzi. 

Munkáját az embe-

ri és állati egészség 

megóvása érdeké-

ben körültekintően, 

elővigyázatosan 

végzi. 

 

9.1.4 Programkövetelmény-modul neve: Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika) 

9.1.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 04 

9.1.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.4.2.1 Minimális óraszám: 20 óra 

9.1.4.2.2 Maximális óraszám: 30 óra 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1.  Megtervezi a 

vállalkozását, 

képes kiválasz-

tani a megfele-

lő vállalkozási 

formát és elin-

dítani a vállal-

kozását. 

Ismeri az üzleti terv 

készítésének célját 

és felépítését, a 

költségekkel kap-

csolatos általános 

fogalmakat, a vál-

lalkozás fogalmát, 

jellemzőit, a vállal-

kozási formákat, a 

szerződéskötés 

alapelveit. 

Tudatosan figye-

lemmel követi a 

vállalkozásával 

kapcsolatos tren-

deket, újdonságo-

kat. 

A vállalkozást 

elvárható igényes-

séggel, a követel-

ményeknek és az 

erőforrásoknak 

leginkább megfe-

lelő módon terem-

ti meg. 

2.  Biztosítja a 

vállalkozásához 

szükséges sze-

mélyi és tárgyi 

feltételeket. 

Ismeri a vállalkozás 

működtetésének 

szabályait.  

Motivált a vállal-

kozásokkal kap-

csolatos ismerete-

inek folyamatos 

bővítésére. 

Munkáját önálló-

an, pontosan, 

megbízhatóan 

végzi. 

3.  Irányítási és 

szervezési fela-

datokat lát el, 

nyugtát ad, 

számlát állít ki, 

kitölti a szigorú 

számadású 

bizonylatokat. 

 

Tisztában van az 

üzleti tárgyalás és 

levelezés alapelvei-

vel, érti a vállalko-

zás pénzügyeinek 

összefüggéseit, a 

bizonylatok kitölté-

sének, az adózás és 

a társadalombiztosí-

tás szabályait. 

Ismeri az elektroni-

kus számla kiállítá-

sához, illetve egyéb 

Törekszik a min-

denkori vállalko-

zási, pénzügyi, 

adózási, munka-

jogi szabályok 

betartására. Hatá-

rozottan, tömö-

ren, logikusan és 

világosan fogal-

maz. Munkája 

során szem előtt 

tartja a gazdasá-

gossági, munka-

Képes az önelle-

nőrzésre és a hi-

bák önálló javítá-

sára. 

Felelősséget vállal 

a kiállított bizony-

latok és a vezetett 

nyilvántartások 

helyességéért. 

Felelősséggel tar-

tozik az átvett 

fizető- 

eszközökért. 
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dokumentumok 

előállításához szük-

séges szoftvereket. 

védelmi és kör-

nyezet- 

védelmi szem-

pontokat. 

4.  Folyamatosan 

fejleszti vállal-

kozását. 

Ismeri a marketing, 

a pályázatkészítés, a 

támogatások igény-

bevételének szabá-

lyait, a piackutatás 

alapelveit. 

Kapcsolatot tart a 

környezetével, 

továbbképzéseken 

vesz részt. Elkö-

telezett a minősé-

gi 

munkavégzés és 

ezen keresztül az 

ügyfél-

elégedettség 

folyamatosan 

magas szinten 

tartása, javítása 

iránt. 

Személyes és 

anyagi felelőssé-

get érez a vállal-

kozás sikerességé-

ért.  

5.  Szükség esetén 

átalakítja, szü-

netelteti vagy 

megszünteti 

vállalkozását. 

Ismeri a vállalkozás 
átalakítására és 

megszüntetésére 

vonatkozó tudniva-

lókat. 

Figyelemmel kí-

séri a vállalkozá-

sával kapcsolatos 

jogszabályokat. 

 

Önállóan megvá-

lasztja az informá-

ciószerzés és –

kezelés leginkább 

idő- és 

energiahatékony 

módját. 

6.  Külföldi ügyfe-

lekkel legalább 

egy idegen 

nyelven kom-

munikál. 

Ismeri a szakmai 

idegen nyelvi kife-

jezéseket, és az 

alapvető kommuni-

káció nyelvi alapjait 

Fontosnak tartja a 

szolgáltatásának 

fejlesztését 

Önállóan végzi a 

kommunikációt. 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem
4
 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

A hazai állategészségügyi és állatjóléti szabályozás megköveteli az állat jólétéért és egészség-

védelméért felelős állattartói hozzáállást a kedvtelésből tartott állatok esetében is. A jogsza-

bályok lefektetik, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, mely magában 

foglalja az állat fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és eto-

lógiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő életkörülmények biztosítását, tartási, 

takarmányozási igényeinek kielégítését, ezen belül pedig az állatok tisztán tartását és gondo-

zását is.  

A jogszabályi kötelezettség megléte mellett az a gazdasági tényező is jelentős szempontnak 

minősül, mely szerint a tartott állatok számával megnő az igény a kapcsolódó szolgáltatásokra 

is. 

                                                           
4
 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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A kedvtelésből tartott állatok, így a kutyák tartása rendkívül népszerű, sokan családtagként 

tekintenek állataikra. A Magyarországon tartott kisállatok száma évről évre nő, egyes becslé-

sek szerint jelenleg 3 millió kutyát tartanak. Független felmérés szerint hazánkban az emberek 

36 százaléka lakik olyan háztartásban, amelyben van kutya. A kutyás háztartás lényegesen 

gyakoribb a községekben, mint a városokban. Budapesten a legkisebb a kutyás háztartások 

aránya. A válaszadók jelentős része  nem zárta ki, hogy lesz (újabb) kutyája. 

A felelős állattartás igényének növekedésével az állattartásra épülő vállalkozásokra, így a 

hazai kutyakozmetikusokra is egyre nagyobb igény fog mutatkozni a jövőben. A kutyakozme-

tikus ugyanis tevékenyen hozzájárulhat az egyedek egészségének és jólétének védelméhez, 

megőrzéséhez azok szakszerű ápolása és az állatok otthoni gondozására vonatkozó tanácsadá-

si tevékenysége révén.  

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsga-

tevékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány.  

Egyéb feltételek: - 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Elméleti ismeretek  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Az írásbeli vizsga egy 25 kérdésből álló feladatlap megoldásából áll. A vizsgatevékenység 

során a 9.2. pontban szereplő, 01, 02 és 04 számú programkövetelmény-modulok témakörei-

hez kapcsolódó feladatokat kell megoldani. Az érintett modulok részaránya feladatlaponként a 

következő:  

01 Általános kinológia: 40% 

02 Állategészségügyi és etológiai alapismeretek: 40% 

04 Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika): 20%. 

A feladatlapnak feleletválasztós, igaz-hamis állítás, többszörös választás, ábrafelismerés és 

bizonylat kitöltése jellegű feladatokat kell tartalmaznia. 

A feladatlap témakörei az egyes modulok vonatkozásában az alábbiak lehetnek:  

01 Általános kinológia  

 A kutyatenyésztés alapfogalmai, a tenyészkiválasztás küllemi és egészségügyi 

szempontjai, tenyésztési módszerek, eljárások 

 Fajtacsoportok és fajták (FCI) 

 A kutya testtájai 

 A kutya szervrendszereinek és szerveinek anatómiája 

 A kutya szervezetének élettani működése, a főbb szervrendszerek, érzékszervek 

funkcióinak bemutatása 
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 Kiállítási alapismeretek és tenyészszemle 

02 Állategészségügyi és etológiai alapismeretek  

 Immunológiai alapismeretek (A kutyák szervezetének védekezőképességével, a 

fertőzésekkel, immunizálással kapcsolatos alapismeretek) 

 A kutyák főbb betegségeinek csoportosítása, a legfontosabb kórképek és tüneteik 

 Bakteriális, vírusos és gombás megbetegedések, külső és belső parazitózisok, 

zoonózisok 

 Öröklődő betegségek 

 A kutyákra vonatkozó fő állategészségügyi igazgatási előírások, vakcinázási köve-

telmények és az egyedi azonosításra vonatkozó szabályok 

 A kutyakozmetikus által elvégezhető ápolási tevékenységek az állatorvosi tevé-

kenységre vonatkozó fő szabályok tükrében 

 A kutyák viselkedésének alapismeretei, kommunikációja 

 Az állatvédelmi jogszabályok ismertetése 

 A kutyákkal való helyes bánásmód alapelvei 

04 Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika)  

 A költségekkel kapcsolatos általános fogalmak  

 A vállalkozás fogalma, jellemzői, vállalkozási formák 

 Vállalkozás létesítése és működtetése, az egyéni vállalkozás 

 Az üzleti terv készítésének céljai és felépítése 

 A vállalkozás átalakítása és megszüntetése 

 A szerződéskötés alapelvei 

 Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése 

 Az üzleti tárgyalás feltételei, résztvevői, menete 

 Az üzleti levelezés szabályai 

 Marketing alapismeretek, marketingszemlélet 

 A vállalkozás pénzügyei, számviteli alapismeretek 

 Adózási alapelvek 

 Munkajogi alapismeretek 

 Nyilvántartások vezetése 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30% 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A feladatok értékelése a helyes válasz függvényében pontozással történik, a központilag ösz-

szeállított, javítási-értékelési útmutató alapján. Az egyes modulokra adható pontszámok: Álta-

lános kinológia 40 pont, Állategészségügyi és etológiai alapismeretek 40 pont, Vállalkozási 

alapok (Kutyakozmetika) 20 pont. Hibás válasz esetén nem jár pontlevonás.   

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-

szám legalább 51 %-át elérte. 
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11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex gyakorlati feladat, szakmai beszélgetés-

sel 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A vizsgatevékenység 3 vizsgarészt tartalmaz: 

1. Fajtaismeret 

2. A vizsgakutya komplett kozmetikai (trimmelés, illetve nyírás alkalmazásával) és 

egyéb ápolási feladatainak elvégzése 

3. Szakmai beszélgetés. 

Minden vizsgarészben meghatározott feladatot a vizsgázónak önállóan kell végrehajtania. 

1. Fajtaismeret 

A fajtaismeret feladatban az Európában gyakori kutyafajták felismerése és fajtaleírásuk-

nak megfelelő szőrzetük, illetve a kapcsolódó technológiai műveletek megnevezése szere-

pel. A vizsgafeladat az alábbi, szőrzetük alapján elkülönített nyolc csoportba tartozó ku-

tyafajtára vonatkozóan tartalmazhat kérdéseket: 

 Rövid szőrzetű fajták (általános ápolás) 

 Nyírós szőrzetű fajták (nyírás) 

 Vegyes szőrzetű (zászlós) fajták (trimmelés) 

 Félhosszú, hosszú szőrzetű fajták (fésülés) 

 Kettős szőrzetű (északi) fajták (fésülés) 

 Szálkás szőrzetű fajták (trimmelés)  

 Drótos szőrzetű fajták (trimmelés),  

 Nemezes szőrzetű fajták (kézzel történő feltépés) 

A vizsgafeladatban színes képről kell 15 db kutyafajtát felismerni, és a kutyafajtát, a szőr-

zetét, valamint a szőrzethez kapcsolódó technológiai kozmetikai műveletet megnevezni a 

vizsgalapon. 

2. Vizsgakutya komplett kozmetikai és egyéb ápolási feladatainak elvégzése 

A vizsgakutya komplett kozmetikai (trimmelés, illetve nyírás alkalmazásával) és egyéb 

ápolási feladatainak elvégzése szakszerű anyag- és eszközhasználattal, az állatvédelmi, 

munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. A vizsgakutya fazonkialakításá-

nak megfelelő szerszámok, eszközök előkészítése, megnevezése.  

A kozmetikai műveletek technológiai sorrendjének alkalmazásával a vizsgakutya fazonjá-

nak (pl. bontása, előnyírás, trimmelés, fürdetés a szőrzetnek megfelelő kozmetikummal, 

szárítás) kialakítása, egyéb ápolási (karomvágás, fültisztítás stb.) tevékenység végzése 

előírt és biztonságos anyag-, illetve eszközhasználattal, szakszerű bánásmóddal, a higiénia 

és munkaterület rendjének folyamatos fenntartása mellett. 

3. Szakmai elbeszélgetés 

A 9.2. pont szerinti, 03 Kutyakozmetikai programkövetelmény-modulban leírt tanulási 

eredményekben megfogalmazott ismeretek összefoglalása és az azzal kapcsolatos kérdé-

sekre való válaszadás az alábbi ismeretkörök egyikében: 
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 A kültakaró felépítése, függelékek, szőrtípusok, a szőrzetfajták jellemzői 

 A kutya fejének és törzsének tájékai és küllemalakulásaik 

 A kutya végtagtájékai (elülső és hátulsó) és küllemalakulásaik 

 A rövid és nemezes szőrzet kutyakozmetikai műveleteinek technológiája 

(eszközök, szerszámok, technikák, technológiai szabályok) fajtapéldákkal 

  A félhosszú, hosszú és északi (kettős) szőrzet kutyakozmetikai műveleteinek 

technológiája (eszközök, szerszámok, technikák, technológiai szabályok) 

fajtapéldákkal 

 A nyírós szőrzet kutyakozmetikai műveleteinek technológiája (eszközök, 

szerszámok, technikák, technológiai szabályok) fajtapéldákkal 

 A trimmelős szőrzet kutyakozmetikai műveleteinek technológiája (eszközök, 

szerszámok, technikák, technológiai szabályok) fajtapéldákkal 

 A macskák általános és speciális ápolása (eszközök, szerszámok, technikák, 

technológiai szabályok) fajtapéldákkal, a vegyszerek (veszélyes anyagok) 

beszerzésének, tárolásának és kezelésének szabályai 

 A magyar fajták (Puli, Pumi, Mudi) FCI besorolás, küllem, jellem, szőrzet, ápolás 

 A magyar fajták (Komondor, Kuvasz) FCI besorolás, küllem, jellem, szőrzet, 

ápolás 

 A magyar fajták (Magyar vizsla, Erdélyi kopó, Magyar agár) FCI besorolás, 

küllem, jellem, szőrzet, ápolás 

 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 220 perc (fajtaisme-

ret 20 perc, vizsgakutyán elvégzett komplett kozmetikai kezelés 180 perc, szakmai el-

beszélgetés 20 perc, melyből a felkészülés 10 perc) 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A megszerezhető összpontszám 100 pont. 

1. vizsgarész: 

A feladat során fajtánként 2 pont adható, melyből a fajta hibátlan megnevezése 1 

pont, míg a szőrzet és a technológia helyes megnevezése együttesen 1 pont. A fe-

ladat során összesen 30 pont érhető el, 0,5 pont nem adható. A kutyafajták megne-

vezésénél csak az FCI megnevezés fogadható el, de a méret megnevezése (törpe, 

közép, óriás stb.) miatt pont nem vonható le. A helytelenül, olvashatatlanul leírt 

megnevezésekért nem jár pontszám. A részfeladat teljesítése akkor tekinthető 

eredményesnek, ha a vizsgázó legalább 21 pontot (70%) ért el. 

2. vizsgarész:  

A vizsgakutyán végzett feladat értékelése pontozással történik, az alábbi adható 

maximális részpontok alapján: 

Kutyakozmetikai eszközök szakszerű és biztonságos használata, 

a fésülés és bontás technikája, előnyírás, a nyírás és/vagy 

trimmelés begyakorlottsága 

30 pont 

Szakszerű fürdetés - a szőrtípusnak megfelelő kozmetikummal - 10 pont 
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és szárítás 

A fazon szakszerű kialakítása (összkép) 30 pont  

Szakszerűen elvégzett egészségügyi tevékenységek  15 pont 

A higiénia és munkaterület rendjének, valamint az alapvető biz-

tonsági, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások folyamatos 

fenntartása, illetve betartása 

  5 pont 

Összesen: 90 pont 

3. vizsgarész: 

A szakmai elbeszélgetésre összesen 10 pont adható, az alábbi szempontok alapján: 

 a kapcsolódó szakkifejezések ismerete és tudatos használata 

 az adott tétel témájára vonatkozó legfontosabb ismeretek összefoglalása 

 a témával kapcsolatosan feltett további kérdésekre adott válaszok helyessége 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-

szám legalább 51 %-át elérte, továbbá  

Az 1. vizsgarész értékelésénél legalább 21 pontot szerzett a vizsgázó. A 2. vizsgarész 

feladatainak végrehajtása csak ebben az esetben kezdhetők meg. Az 1. vizsgarésznél 

elért pontszám nem része a projektfeladat egyéb vizsgarészeire adható pontszámnak.  

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

Az írásbeli vizsgán rendszergazda vagy technikus rendelkezésre állása a vizsga zavarta-

lan lebonyolításához. Kutyakozmetikus a gyakorlati vizsga idejére a kutyakozmetikai 

szalon felügyeletének biztosításához. 

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 Működő kutyakozmetikai szalon 

 Munkaasztal kikötővel 

 Fürdető, különféle kutyasamponok, megfelelő számú törölköző 

 Kutyák elhelyezésére alkalmas ketrec, kennel 

 Szerszám, eszköztároló 

 Nyírógép 

 Gépfejek (minimum 3 különböző méretű szőrzethez, 1-5 mm) 

 Kisméretű (mancsnyíró) olló 

 Normál méretű felületet nyíró olló egyenes (16-22-es méret) 

 Normál méretű felületet nyíró olló hajlított (16-22-es méret) 

 Ritkító ollók (egypofás, kétpofás) 

 Bontókefe egyenes fogazatú 

 Bontókefe hajlított fogazatú 

 Fésűk (min. 2 fogazat sűrűségű) 
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 Trimmelő eszközök (min. 2 fogazat sűrűségű kés, trimmelőkő, gumiujj) 

 Bolhafésű 

 Aljszőr kiszedő (Coat King, furminátor) 

 Gumikefe (rövid szőr ápolásához) 

 Hajszárító 

 Vízkicsapó 

 Karomvágók (min. 2 méretű) 

 Fülszőrszedő (érfogó) 

 Szájkosarak (minimum 3 különböző méret) 

 Fertőtlenítő- és ápolószerek 

Az írásbeli vizsgatevékenységhez megfelelő férőhellyel rendelkező helyiséget kell biz-

tosítani, melyben - szükség szerint - a vizsgázók létszámához igazított számú informati-

kai eszköz áll rendelkezésre. 

A felismerési feladathoz laptop vagy projektor, ezek hiányában jól látható méretű, a faj-

tákról készített színes, nyomtatott képek szükségesek.  

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: 

Gyakorlati vizsgát csak a komplett kozmetikai művelet (trimmelés, illetve nyírás) és 

eszközhasználat értékelésére alkalmas szőrhosszúságú vizsgakutyán lehet végezni. A 

gyakorlathoz szükséges vizsgakutya, munkaruházat és védőfelszerelés biztosítása a 

vizsgázó feladata. A vizsgára kizárólag egészséges, jó kondíciójú, jó állóképességű állat 

hozható, mely számára – életkorából, egészségügyi és élettani állapotából adódóan - 

nem jelent megterhelést a projektfeladat elkészítése. A kutya szőrzetének alkalmasnak 

kell lennie arra, hogy az egyes kozmetikai technológiák helyes használatát objektíven 

értékelni lehessen, hiányos szőrzetű vagy az adott technológiának nem megfelelő fajtájú 

kutya nem alkalmazható. 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:  

Egy vizsganapon maximum kétszer annyi vizsgázó vizsgáztatására kerülhet sor, ameny-

nyi munkaasztal rendelkezésre áll. 

 


