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10884004 Kutyakozmetikus  

 

Képzési program 
 

 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési 

törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi 

LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 10884004 számú Kutyakozmetikus megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

figyelembevételével készült.  
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Kutyakozmetikus képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:  

 

- Az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajták ismerete alapján az állat 

szakszerű kozmetikai és egyéb ápolási teendőit látja el, illetve a tevékenységhez 

kapcsolódó szakmai tanácsadást folytat, valamint a vállalkozást megteremti és 

működteti. 

- Képes felismerni az Európában leggyakrabban előforduló kutyafajtákat és azokat a 

fajtaleírásuknak és szőrtípusuknak megfelelő, szakszerű kozmetikai ápoláshoz 

szaktanácsot adni. 

- Szoros kapcsolatot tart az állattartóval, törekszik az ügyféllel való hatékony 

kommunikációra. 

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

- Képes elvégezni a kozmetikai ellátás során az állatok balesetmentes, szakszerű 

rögzítését, figyelemmel a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, 

viselkedését.  

- Szükség esetén gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. 

- Ismeri a kutyák anatómiáját, gyakoribb 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 ismeretek elsajátítása révén megteremti és működteti a 

vállalkozását, és biztosítja a kutyakozmetikai szalon működtetéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek meglétét. 

- Munkája során betartja az állatvédelmi-, a munka-, tűz- és balesetvédelmi 

előírásokat. 

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

a hazai szakmai anyagok és a nemzetközi trendek megismerésére. 

 



 

A kutyakozmetikus 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

 

- Felismerni az Európában leggyakrabban előforduló fajtacsoportokat, fajtákat. 

- Megkülönböztetni az állatok testtájait, testrészeit. 

- Kommunikációjában helyesen használni a szakkifejezéseket. 

- Megfigyelni és nyomon követni a kutyák egészségi állapotát, sürgős esetben 

elsősegélyt nyújtani az orvosi ellátásig.  

- Azonosítani az állatok élettani állapotát, elkülöníteni a beteg és egészséges állatokat. 

- Elvégezni azon ápolási tevékenységeket, melyekre jogosult. 

- Tevékenységét az állatvédelmi előírásokra figyelemmel végezni. 

- Érteni a kutyák kommunikációs jelzéseit, és annak megfelelő, szakszerű 

bánásmódot alkalmazni, felismerni az állatok viselkedését befolyásoló tényezőket. 

- Szakszerű kozmetikai ellátásban részesíteni az állatokat azok fajtajellegének és 

egészségügyi állapotának megfelelően. 

- Elvégezni a takarítási és fertőtlenítési feladatokat. 

- Szaktanácsot adni az otthoni kozmetikai ápoláshoz. 

- Beszerezni és karbantartani a kutyakozmetikai eszközöket, beszerzi az ápoláshoz 

szükséges anyagokat. 

- Biztonságosan rögzíteni az állatokat az ápolás idejére.  

- Elvégezni a takarítási és fertőtlenítési feladatokat.  

- Megteremteni a vállalkozás, kutyakozmetikai szalon működtetésének biztonságos 

feltételeit. 

- Megtervezni a vállalkozását, képes kiválasztani a megfelelő vállalkozási formát és 

elindítani a vállalkozását. 

- Biztosítani a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

- Irányítási és szervezési feladatokat ellátni, nyugtát adni, számlát kiállítani, kitölteni 

a szigorú számadású bizonylatokat. 

- Folyamatosan fejleszteni a vállalkozását. 

- Szükség esetén átalakítani, szüneteltetni vagy megszüntetni a vállalkozását. 

- Külföldi ügyfelekkel legalább egy idegen nyelven kommunikálni. 

 

 



 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és 

egészségügyi alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 360 óra 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 20%-a. 

 

A képzés tananyagegységei 

 

Általános kinológia – 60 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa a kutya anatómiai és élettani 

alapismereteit, megismerje a kutyafajtákat. Értelmezni tudja az állatok viselkedését, valamint 

elsajátítsa a kutyatartással kapcsolatos alapismereteket.  

 

Állategészségügyi és etológiai ismeretek – 55 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a kutyák főbb betegségeit, 

megtanulják figyelemmel kísérni a kutyák egészségi állapotát és indokolt esetben felhívják a 

figyelmet állatorvosi vizsgálat szükségességére. Sajátítsák el a kutyákkal történő helyes 

bánásmódot. 

 

Kutyakozmetikai ismeretek – 220 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa a rövid-, félhosszú és hosszú 

szőrű kutyafajták kozmetikázását. Nyírós és trimmelős fajták kozmetikázását el tudja végezni. 

Beszerezni a kutyakozmetikában használt anyagokat, eszközöket és karbantartani azokat. 

Megtanulja értelmezni a kutyák kommunikációs jelzéseit és szakszerűen bánni velük. El tudja 

végezni a takarítási és fertőtlenítési feladatokat, kutyakozmetikai szalont működtetni. 

Gyakorlatot tudjon szerezni az ügyféllel való kommunikáció terén, az otthoni ápoláshoz 

kozmetikai tanácsot tudjon adni. Tevékenységét a tanultak alapján az állatvédelmi, munka-, 

tűz- és környezetvédelmi törvényi előírások betartásával végzi. 

 

Vállalkozási alapok (kutyakozmetika) – 25 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő megtanulja megtervezni a vállalkozását, 

kiválasztani a megfelelő vállalkozási formát, elindítani a vállalkozását saját üzleti terve szerint. 

Biztosítsa a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Elsajátítsa az irányítási 

és szervezési feladatokat, melyeket ellát. Folyamatosan fejleszteni vállalkozását és figyelemmel 



 

kísérni a vállalkozásával kapcsolatos jogszabálykat. Kapcsolatot tudjon tartani a környezetével, 

továbbképzéseken vegyen részt. Szükség esetén átalakítsa vagy megszüntesse vállalkozását. 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése 

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A 

képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum 

51%-os minősítésű.  

A képesítő vizsgára bocsátás felétele:  

- a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése 

- képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és 

- a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott 

tananyagegység 20%-át. 

 

Képesítő vizsga  

 

A kutyakozmetikus szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált 

vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy projektfeladatból 

áll. A képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Kutyakozmetikus 

szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 
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