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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kutya-fizioterapeuta
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Kutya-fizioterapeuta
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:
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Szakmai programkövetelmény
érvényessége

2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma

modul megnevezése

SzPk-00054-16-20 4 05 3 /1 /M-01

Kutya anatómia elmélet és gyakorlat

SzPk-00054-16-20 4 05 3 /1 /M-02

Klinikum elmélet kutyákkal

SzPk-00054-16-20 4 05 3 /1 /M-03

A kutya-fizioterápia elmélete és gyakorlata

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

20 - Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
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Zoonózistól való mentesség. Munkakör ellátását kizáró súlyos allergiától való mentesség. Végtagok
megléte, funkcióképessége, amelyek lehetőséget adnak 80 kg-os állat mozgatására, ujjak épsége,
érzékszervek épsége (visus), önálló gondolkodás, helyzetfelismerés képessége.
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
A tanfolyamon nem vehet részt olyan személy, aki ellen valaha állatkínzás ügyében a hatóság eljárt. A
tanfolyam gyakorlati képzésére a résztvevőknek kell saját kutyát biztosítaniuk.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Az állatorvostól kapott diagnózis alapján képes terápiás terv készítésére, valamint a terápiás
foglalkozások kivitelezésére. A terápiás foglalkozások koordinálására, lebonyolítására. A kutya
állapotát nyomon követi, amennyiben a terápia nem a kívánt hatást éri el az állatnál, úgy képes az
állatorvossal való konzultációt követően új terápiás terv elkészítésére. Az állatvédelemről szóló törvényt
önmagára nézve kötelezőnek ismeri el, az abban foglaltakat munkája során következetesen betartja.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése
5. Kereskedelmi és szolgáltatási
foglalkozások

FEOR
száma

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése
Hobbiállat-gondozó, kozmetikus

5292

Kutya-fizioterapeuta

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

178

267

Elméleti képzés idő aránya (%)

33

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

67

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
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10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3/9. oldal

Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00054-16-20 4 05 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24

3.1.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00054-16-20 4 05 3 /1 /M-01

A programkövetelmény modul
megnevezése

Kutya anatómia elmélet és gyakorlat

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

24

36

Elméleti képzés idő aránya (%)

60

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

40

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Birtokában van a
sejttanra, izomélettanra,
idegélettanra vonatkozó
ismereteknek.
Ismeri a kutya
csontozatának felépítését.

Képes tapintással
felismerni a kutya főbb
csontjait és azok
elváltozásait.

Ízülettani, izomtani
ismeretekkel rendelkezik,
kiváltképp azok
mozgásban betöltött
szerepére vonatkozóan.

Képes tapintással
felismerni a kutya főbb
izmait, ízületeit és azok
elváltozásait.

Attitűd

Felelősség, autonómia

Magára nézve
kötelezőnek fogadja el az
állatvédelmi szabályokat,
az állatvédelmi
előírásokat.

Az állatorvosi
utasításokat, javaslatokat
figyelembe véve önállóan
látja el munkáját.

Az állatokkal való
szakszerű bánásmód
szabályait betartja.

Orvossal együttműködve
közreműködik az állat
felépülésében.

Az állatorvossal való
együttműködésre nyitott.

Önállóan
megkülönbözteti az egyes
csontozatokat,
izomzatokat és ízület
fajtákat.

Képes kitapintani a kutya
nyirokcsomóit.
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Ismeri a nyirokrendszer
és a gerincvelő
működését,
elhelyezkedését és
mozgásban betöltött
szerepét.

Felismeri a kutya élettani
működési zavarait.

Belátja, hogy
tevékenységét a kutya
csontozatának minél
magasabb szintű
ismeretével tudja
megfelelően kezelni.
Törekszik arra, hogy az
állat egészségét
megőrizze, illetve javítsa,
gyógyulása érdekében az
összes szükséges lépést
megtegye.
Magára nézve
kötelezőnek fogadja el,
hogy munkáját az állatok
maximális jóllétének és
védelmének elérése
mellett végezze.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Magyarországon európai viszonylatban sok kutyát tartanak. A gazdák egyre nagyobb hányada gondolja
úgy, hogy a kutya családtag, így egyre nagyobb anyagi és személyes áldozatot vállalnak a kutya
egészségének megőrzése, megtartása, adott esetben helyreállítása érdekében. Ennek fontos eleme a
kutyák fizioterápiás kezelése, illetve az állatorvosi ellátás ortopédiai és neurológiai területének szerves
kiegészítő gyógymódja. Nyugat-Európában, így már a szomszédos Ausztriában is a gazdák széles
körében elterjedt gyógymód a kutyák fizioterápiás kezelése. Hazánkban ez jelenleg növekvő tendenciát
mutat, és elmondható, hogy egyre dinamikusabban fejlődik.
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3.2.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00054-16-20 4 05 3 /1 /M-02

A programkövetelmény modul
megnevezése

Klinikum elmélet kutyákkal

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

24

36

Elméleti képzés idő aránya (%)

75

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

25

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri az állatorvosi
diagnosztikai
alapfogalmakat.

Képes az állatorvosi
diagnózis megértésére.

Ismeri a betegvizsgálat
lépéseit.

Képes szakmai
konzultációra
állatorvossal ortopédiai,
traumatológiai és
neurológiai esetek
kapcsán.

Felelősség, autonómia

Érdeklődést mutat az
állatorvosi kutatások
eredményei iránt.

Önállóan meg tudja
állapítani a betegségek
típusait.

Figyelemmel kíséri az új
technikák és módszerek
megjelenését.

Az állatorvosi
utasításoknak eleget téve
képes az állat ízületi és
izombetegségeire a
megfelelő terápiás
gyógymódot
megállapítani.

Felismeri az ízületi, izom
és ínbetegségeket, azokat
érintő csont és
lágyszöveti
megbetegedéseket.

Önmagára nézve
kötelezőnek tartja az állat
egészségét fejleszteni, az
állatot kiemelt
figyelemmel gondozni.

Ismeri az ortopédiai,
traumatológiai és
neurológiai betegségeket.

Önmagára nézve
kötelezőnek fogadja az
állat kíméletes
gondozására, ápolására
vonatkozó állatvédelmi
előírásokat.
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A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Magyarországon európai viszonylatban sok kutyát tartanak. A gazdák egyre nagyobb hányada gondolja
úgy, hogy a kutya családtag, így egyre nagyobb anyagi és személyes áldozatot vállalnak a kutya
egészségének megőrzése, megtartása, adott esetben helyreállítása érdekében. Ennek fontos eleme a
kutyák fizioterápiás kezelése, illetve az állatorvosi ellátás ortopédiai és neurológiai területének szerves
kiegészítő gyógymódja. Nyugat-Európában, így már a szomszédos Ausztriában is a gazdák széles
körében elterjedt gyógymód a kutyák fizioterápiás kezelése. Hazánkban ez jelenleg növekvő tendenciát
mutat, és elmondható, hogy egyre dinamikusabban fejlődik.
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3.3.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00054-16-20 4 05 3 /1 /M-03

A programkövetelmény modul
megnevezése

A kutya-fizioterápia elmélete és gyakorlata

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

130

195

Elméleti képzés idő aránya (%)

20

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

80

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Állatorvosi diagnózis
alapján képes terápiás
terv felállítására.

A felállított terápiás
tervét vállalja a
felelősséget, szükség
esetén módosít a terápia
folyamatán.

A kezelés során a kezelő
állatorvossal folyamatos
szakmai kapcsolattartást,
konzultációt valósít meg.

Ismeri a terápiás terv
felállításának módszerét.

Képes végrehajtani a
terápiás tervben
feljegyzett folyamatokat.

Rendszeresen nyomon
követi a kutya állapotát,
szükség esetén tanácsot
kér az állatorvostól.

Az állatorvos által kijelölt
kezeléshez képes
önállóan megállapítani a
szükséges/megfelelő
kiegészítő terápiát
elvégezni.

Ismeri a kutyagyógytorna
lépéseit és funkcióit.

Képes a megfelelő
masszázstechnika
kiválasztására és
alkalmazására.

Szem előtt tartja, hogy a
kutyagyógytornát
szakszerűen hajtsa végre,
az állat maximális óvása
érdekében.

Felelősen alkalmazza a
kutyagyógytorna
mozgáselemeit.

Ismeri a fizioterápia
alapfogalmait.
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Ismeri a kutyákon
alkalmazható
masszázstechnikákat.

Önmagára nézve
kötelezőnek tartja a
kutyamasszázs
Képes a megfelelő terápia
alkalmazása során a
kiválasztására és
szakszerűséget és
alkalmazására.
kíméletességet az állat
védelme és jólléte
érdekében

Ismeri a kutyákon
alkalmazható különböző
terápiákat.

Önmagára nézve
kötelezőnek fogadja az
A terápiás foglalkozások
állat kíméletes
eredményéről tájékoztatja
gondozására, ápolására
a kutya gazdáját.
vonatkozó állatvédelmi
előírásokat.

Ismeri az állatvédelmi
törvény előírásait.

Munkája során képes
alkalmazni az
állatvédelmi törvény
előírásait.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Magyarországon európai viszonylatban sok kutyát tartanak. A gazdák egyre nagyobb hányada gondolja
úgy, hogy a kutya családtag, így egyre nagyobb anyagi és személyes áldozatot vállalnak a kutya
egészségének megőrzése, megtartása, adott esetben helyreállítása érdekében. Ennek fontos eleme a
kutyák fizioterápiás kezelése, illetve az állatorvosi ellátás ortopédiai és neurológiai területének szerves
kiegészítő gyógymódja. Nyugat-Európában, így már a szomszédos Ausztriában is a gazdák széles
körében elterjedt gyógymód a kutyák fizioterápiás kezelése. Hazánkban ez jelenleg növekvő tendenciát
mutat, és elmondható, hogy egyre dinamikusabban fejlődik.
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