VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 625 01 0000 00 00 azonosító számú Vadgazdálkodási technikus szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó a földművelésügyi ágazathoz tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I.23.) FVM
rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 625 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Vadgazdálkodási technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

3125
2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
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Ha szervezhető, mikor:

-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
az alábbiak szükségesek:
–
–
–
–

tanterem
tanudvar
kisüzemi termelőhely
tanterem 100

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
– tanterem
– tanudvar
– kisüzemi termelőhely
– tanterem 100
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3125

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Erdő- és természetvédelmi technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Területellenőrzést végez
Ellátja a vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat
Vadgazdálkodási berendezéseket létesít és karbantart
Vadásztatást végez
Gondoskodik az élőhely fejlesztéséről
Vadkárelhárítást végez
Karbantartja a vadászati technikai eszközöket
Elvégzi a vadászati adminisztrációt és nyilvántartásokat

azonosító száma
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1626-06 Vadgazdálkodás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Védelmi szolgálatot lát el
Ellenőrzi a területen lévő gépkocsik és gyanús személyek mozgását
Együttműködik a természetvédelmi hatósággal, a természetvédelmi őrrel
Figyelemmel kíséri a területen lévő erdő- és mezőgazdasági munkákat
Ellenőrzi a vadászterületen lévő utak állapotát és megszünteti a hiányosságokat
Ellenőrzi a vadgazdálkodási berendezések meglétét és állapotát
Folyamatosan bővíti a helyismeretét
Kapcsolattartás más őrszolgálattal
Gondoskodik a vad takarmányozásáról
Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki
Apasztja a kártékony vadat
Kóborló ebet, macskát elejt
Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket)
Vaddisznó-szórókat kezel
Figyelemmel kíséri a vadállomány egészségi állapotát
Ivararány-szabályozást végez
Szakszerűen selejtez
Vadlétszámbecslést végez
Mesterséges vadtenyésztéssel kapcsolatos feladatokat lát el
Vadászebet szakszerűen tart, gondoz, kiképez és vezet
Veszettség elleni immunizálásban vesz részt
Etetőhelyeket lefertőtleníti
A trófeás vadállományról ismeretekkel rendelkezik
Vadkárelhárító kerítések vadmentességének ellenőrzése
Árvizes területen vadmentés megszervezése
Villanypásztor-telepítése, karbantartása
Vadriasztó szerek kihelyezése
Szorosan együttműködik a földtulajdonossal a vadkár megelőzése érdekében
Erdei- és mezőgazdasági vadkárveszélyes helyeket derít fel
Vadkár-elhárító vadászatot és befogást szervez
Vadkár-elhárító berendezéseket létesít és üzemeltet
Kémiai vadriasztó szereket használ
Írásban tájékoztatja a közvetlen vadkárveszélyről a földtulajdonost
Elterelő etetést végez, és vadföldet létesít
Szükség szerint "zöld hajtást" szervez
Vadkárnál szükség esetén szakértővel becslést végeztet
A vadállomány nagyságát úgy befolyásolja hogy a területen előírt minimum és
maximum között maradjon
Kapcsolattartás az erdőgazdálkodókkal a vadkármegelőzés érdekében
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Törvények, jogszabályok
B Területismeret
C Földművelési alapismeretek
B Természetvédelmi ismeretek
B Erdészeti alapismeretek
B Vadgazdálkodási ismeretek
B Saját eszközök állományának ismerete
B Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
C Vadtakarmányozás
B Állategészségügy
B Vadkárelhárítás
C Vadmentés
A Állománydinamikai ismeretek
C Állattenyésztés
C Csapdázás
C Karbantartás
B Vadászatszervezés
A Munkavédelem, balesetvédelem
C Fegyverismeret
B Trófeakikészítés és bírálat
B Vadászetikai ismertek
C Vadásztatás
C Vadföldgazdálodás
B Mezőgazdasági alapismeretek
C Kommunikáció
B Állományszabályozás
C Üzemeltetési ismeretek
C Kémiai ismeretek
C Géptan
C Fizikai ismeretek
B Okmányvezetési ismeretek
C Vadászetika
C Közgazdasági ismeretek
C Munkaszervezés
B Tervezés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Elemi számolási készség
4
Kézügyesség
3
Testi erő
4
Tájékozódás
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Személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Értékelési képesség
Kritikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1627-06 Élőhelygazdálkodás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Apró- és nagyvadetetőket készít és karbantart
Magasleseket és egyéb leshelyeket készít és karbantart
Sózókat készít és karbantart
Ellenőrzi a mesterséges itatók meglétét és működőképességét
Cserkelő- és erdei utakat készít és karbantart
Vadkárelhárító kerítést készít és karbantart
Lőnyiladékot vág és karbantart
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Apró- és nagyvadbefogókat üzemeltet
Élvefogó-csapdákat helyez ki
Mesterséges vadtenyésztés eszközeit ellenőrzi és karbantartja
Lucernaföldek, rétek gépi kaszálása előtti vadmentesítés elvégzése
Kerítéselem beugrók, kiugrók létesítése
Megelőzési munkák elvégzése a gépjármű -vad ütközés elhárítására
Fácánkibocsátó helyek létesítése, üzemeltetése
Árvíz, belvíz esetén vadmentés elvégzése, megszervezése
Szoktató etetők létesítése a mezőgazdasági vadkár mérséklésére
Megfelelő mennyiségű és minőségű vadföldet művel
Forrásokat, természetes vízfolyásokat karbantart
Szükség esetén itatókat létesít
Kezeli a legelőket (réteket)
Legelőt, (rágót) erdőt alakít ki
Vadbúvókat létesít
Dagonyákat létesít és karbantart
Földtulajdonosok hajlandósága esetén tájékoztatja őket az élőhelyfejlesztés
lehetőségeiről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Törvények, jogszabályok
B Területismeret
B Természetvédelmi ismeretek
B Vadgazdálkodási ismeretek
B Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
B Állományszabályozás
C Vadtakarmányozás
B Állategészségügy
B Vadkárelhárítás
C Vadmentés
A Állománydinamikai ismeretek
C Ügyviteli ismeretek
A Munkavédelem, balesetvédelem
C Vadföldgazdálodás
C Erdészeti alapismeretek
B Mezőgazdasági alapismeretek
B Állományszabályozás
C Üzemeltetési ismeretek
C Közgadasági ismeretek
C Munkaszervezés
B Tervezés
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
4
Kézügyesség
5
Testi erő
5
Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Kitartás
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Tervezési képesség
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1628-06 Vadászat
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a vadászat írott, íratlan és etikai szabályait
Megszervezi és levezeti az egyéni és társas vadászatot
Bérvadásztatásban részt vesz (kísérő, felvezető)
Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak
Vadászat előtt próbalövést végeztet
Felméri a vadász igényeit
Szakszerűen elbírálja az elejtendő vadat
Kezeli a lőtt vadat
Terítéket készít
Szakszerűen kikészíti a trófeát
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Trófeát lebíráltatja
A vadász által megsebzett vadat utánkeresi
Társasvadászatok rendezéséről értesíti az illetékes hatóságot
Kapcsolattartás az állatorvosokkal
Ellenőrzi a biztonsági körzetek szerinti egyéni vadászatokat
Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik
A leállított vadászok lőirányait ismerteti, gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról
Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját
biztonsága érdekében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Törvények, jogszabályok
B Területismeret
B Természetvédelmi ismeretek
B Erdészeti alapismeretek
B Vadgazdálkodási ismeretek
B Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
C Vadtakarmányozás
B Állategészségügy
B Vadkárelhárítás
C Vadmentés
A Állománydinamikai ismeretek
C Állattenyésztés
C Csapdázás
C Ügyviteli ismeretek
B Vadászatszervezés
A Munkavédelem, balesetvédelem
B Trófeakikészítés és bírálat
B Vadászetikai ismertek
C Vadásztatás
C Vadföldgazdálodás
C Karbantartás
B Mezőgazdasági alapismeretek
C Kommunikáció
B Állományszabályozás
C Üzemeltetési ismeretek
B Fegyverismeret
C Közgazdasági ismeretek
C Munkaszervezés
B Tervezés
C Folyamatszabályozás
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Mennyiségérzék
4
Kézügyesség
4
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3
Testi erő
4
Tájékozódás
4
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Erős fizikum
Látás
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hallás
Elhivatottság, elkötelezettség
Pontosság
Kitartás
Felelősségtudat
Döntésképesség
Térlátás
Szervezőkészség
Önfegyelem
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
Türelem
Térbeli tájékozódás
Terhelhetőség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stabil kéztartás
Egyensúlyérzékelés
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
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Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Konszenzuskészség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Okok feltárása
Eredményorientáltság
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1629-06 Műszaki feladatok végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tisztítja, ellenőrzi és előírás szerint tárolja a vadászfegyvereket (lőszereket)
Biztosítja a vadászati géppark üzemképességét
Biztosítja a napi munkához szükséges eszközök működőképességét
Tisztítja és ellenőrzi az optikai eszközöket
Biztosítja a hűtőkamra előírás szerinti működését
Ellenőrzi az automata szórók működését, állapotát
Napelemmel üzemelő elektromos vadkerítések ellenőrzése karbantartásának
megszervezése
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Törvények, jogszabályok
B Saját eszközök állományának ismerete
C Karbantartás
A Munkavédelem, balesetvédelem
C Fegyverismeret
C Géptan
C Fizikai ismeretek
C Munkaszervezés
B Tervezési képesség
C Folyamatszabályozás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Mennyiségérzék
4
Kézügyesség
3
Testi erő
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Precizitás
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Tervezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1630-06 Ügyviteli feladatok végzése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szolgálati naplót naprakészen vezet
Vadászati beírónaplót és terítéknyilvántartást naprakészen vezet
Vadászat előtt balesetvédelmi jegyzőkönyvet vesz fel
Útnyilvántartást vezet
Trófea bírálati jegyet tölt ki
Szükséges engedélyeket beszerzi (vadkár, vadászvendég stb.)
Szükség esetén feljelentést tesz a hatóságoknál
Egyéni vadazonosító jel (krotália) -jegyzéket napra készen vezet
Megismeri, fenntartja és átadja a vadászhagyományokat
Szakmai fórumokon vesz részt
Gazdaságosság, jövedelmezőség biztosítása
Vadászat ágazati kapcsolatainak átlátása, ismerete
Munkafolyamatok alap- illetve közép szintű tervezése, előkészítése
Végzett munkák elbírálása, értékelése, adminisztrálása
Szakmájával kapcsolatos technológiai feladatok, munkaműveletek ismerete,
alkalmazása
Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai és emberi támogatása, segítése
Ökológiai, ökonómiai összefüggések ismerete
Vadegészségügy gyakorlati jelentőségének tudatosítása
Állományszabályozás, selejtezés szabályainak tervezésében való közreműködés és
annak végrehajtatása és végrehajtása
Egyéb tervezési, szervezési, vezetési, fejlesztési eljárások ismerete, végrehajtása és
végrehajtatása
Vadföldművelési terv kidolgozása
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Törvények, jogszabályok
B Természetvédelmi ismeretek
A Helyi szervek (pl. rendőrség stb.) ismerete
B Vadgazdálkodási ismeretek
B Saját eszközök állományának ismerete
B Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
B Állományszabályozás
C Vadtakarmányozás
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B
A
C
C
C
B
C
B

Állategészségügy
Állománydinamikai ismeretek
Állattenyésztés
Ügyviteli ismeretek
Vadászetika
Andragógia
Közgazdasági ismeretek
Tervezés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Megbízhatóság
Pontosság
Kitartás
Felelősségtudat
Döntésképesség
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Értékelési képesség
14

Az 54 625 01 0000 00 00 azonosító számú, Vadgazdálkodási technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1626-06
Vadgazdálkodás
1627-06
Élőhelygazdálkodás
1628-06
Vadászat
1629-06
Műszaki feladatok végzése
1630-06
Ügyviteli feladatok végzése
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8. A képzés szerkezete
Az 54 625 01 0000 azonosító számú, Vadgazdálkodási technikus megnevezésű szakképesítés
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

409/1.0/1627-06
409/8.0/1626-06

409/4.0/1626-06

409/1.0/1628-06

409/3.0/1628-06

409/9.0/1626-06

409/6.0/1628-06

409/4.0/1628-06

409/2.0/1628-06

409/7.0/1626-06

409/3.0/1626-06

409/5.0/1626-06
409/6.0/1626-06

409/5.0/1628-06

409/1.0/1626-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

409/2.0/1626-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

409/3.0/1630-06

409/1.0/1630-06

409/4.0/1630-06

409/2.0/1630-06

409/1.0/1627-06

409/1.0/1627-06
409/1.0/1627-06

409/2.0/1629-06

409/1.0/1629-06

409/1.0/1627-06

409/1.0/1627-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

409/1.0/1627-06
409/1.0/1627-06
409/1.0/1627-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Az 54 625 01 0000 azonosító számú, Vadgazdálkodási technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

óraszáma
azonosítója

megnevezése

409/1.0/1626-06
409/2.0/1626-06
409/3.0/1626-06
409/4.0/1626-06
409/5.0/1626-06
409/6.0/1626-06
409/7.0/1626-06
409/8.0/1626-06
409/9.0/1626-06
409/1.0/1627-06
409/1.0/1628-06
409/2.0/1628-06
409/3.0/1628-06
409/4.0/1628-06
409/5.0/1628-06
409/6.0/1628-06
409/1.0/1629-06
409/2.0/1629-06
409/1.0/1630-06
409/2.0/1630-06
409/3.0/1630-06
409/4.0/1630-06

Vadgazdaságtan
Vadgészségtan
Vadtakarmányozás
Állományhasznosítás
Trófeakikészítés és bírálat
Vadbefogás, vadtelepítés
Vadkármegelőzés, vadkárbecslés
Környezet és természetvédelem
Mesterséges vadtenyésztés
Mező- és erdőgazdálkodás
Vadászati állattan
Kynológia
Vadászatszervezés
Baleset-, munka-, tűzvédelm
Ökológia
Vadászat
Fegyver- és lőszertan
Géptan- és műszaki ismeretek
Üzemgazdálkodás és -vezetés
Munkaszervezéstan
Vadászati jog
Vadászati etika
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

36
18
18
18
18
18
18
18
18
132
90
54
0
36
54
0
64
82
18
14
18
14
756

0
0
0
0
18
0
0
18
0
224
54
36
72
36
0
126
0
0
0
0
0
0
584

36
18
36
18
0
18
18
0
18
0
0
0
0
0
0
0
128
78
32
32
32
32
496

összes

72
36
54
36
36
36
36
36
36
356
144
90
72
72
54
126
192
160
50
46
50
46
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány (T kategória, vagy B kategória)
Motorfűrész kezelői képzettség.
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1626-06 Vadgazdálkodás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vadgazdálkodási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vadtenyésztési feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1627-06 Élőhelygazdálkodás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Élőhely-gazdálkodási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1628-06 Vadászat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egyes vadfajok vadászata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Élőbefogás, csapdázás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1629-06 Műszaki feladatok végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelem
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc) perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Lövészet, fegyverhasználat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1630-06 Ügyviteli feladatok végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Üzemgazdasági ismeretek, Nyomtatványok kitöltése, Vadászati
szépirodalom
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 625 01 0000 00 00 azonosító számú, Vadgazdálkodási technikus megnevezésű
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 10

20

etika,

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételévela vizsgarészenként elért %os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről
szóló
hatályos
rendelet
alapján
kell
megállapítani.

10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Vadgazdálkodási technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 625 01 0000 azonosító számú, Vadgazdálkodási technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

409/1.0/1626-06

Vadgazdaságtan

azonosítója

sza
sza

409/1.1/1626-06
409/1.2/1626-06

36
0

0
0

0
36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

72

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.1/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadgazdaságtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Védelmi szolgálatot lát el
Ellenőrzi a területen lévő gépkocsik és gyanús személyek mozgását
Együttműködik a természetvédelmi hatósággal, a természetvédelmi őrrel
Figyelemmel kíséri a területen lévő erdő- és mezőgazdasági munkákat
Ellenőrzi a vadászterületen lévő utak állapotát és megszünteti a hiányosságokat
Ellenőrzi a vadgazdálkodási berendezések meglétét és állapotát
Folyamatosan bővíti a helyismeretét
Kapcsolattartás más őrszolgálattal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
B típus Állományszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászterületen élő vadállomány védelme, gondozása, minőségének javítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.2/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadgazdaságtan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen selejtez
Gondoskodik a vad takarmányozásáról
Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki
Apasztja a kártékony vadat
Kóborló ebet, macskát elejt
Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket)
Vaddisznó-szórókat kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
B típus Állományszabályozás
C típus Vadtakarmányozás
B típus Állategészségügy
B típus Vadkárelhárítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Testi erő
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászterületen élő vadállomány védelme, gondozása, minőségének javítása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

409/2.0/1626-06

Vadgészségtan

azonosítója

sza
sza

409/2.1/1626-06
409/2.2/1626-06

18
0

0
0

0
18

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/2.1/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadegészségtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen selejtez
Veszettség elleni immunizálásban vesz részt
Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki
Etetőhelyeket lefertőtleníti
Figyelemmel kíséri a vadállomány egészségi állapotát
Védelmi szolgálatot lát el
Ellenőrzi a területen lévő gépkocsik és gyanús személyek mozgását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Állománydinamikai ismeretek
C típus Állattenyésztés
C típus Csapdázás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Értékelési képesség
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Szervezőkészség
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászterületen élő vadállomány egészségének védelme, betegségek megelőzése, eseti
kezelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/2.2/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadegészségtan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen selejtez
Veszettség elleni immunizálásban vesz részt
Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki
Etetőhelyeket lefertőtleníti
Figyelemmel kíséri a vadállomány egészségi állapotát
Védelmi szolgálatot lát el
Ellenőrzi a területen lévő gépkocsik és gyanús személyek mozgását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Állománydinamikai ismeretek
C típus Állattenyésztés
C típus Csapdázás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Értékelési képesség
Kritikus gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Szervezőkészség
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászterületen élő vadállomány egészségének védelme, betegségek megelőzése, eseti
kezelése.
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3. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/3.1/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadtakarmányozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolattartás más őrszolgálattal
Gondoskodik a vad takarmányozásáról
Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki
Apasztja a kártékony vadat
Kóborló ebet, macskát elejt
Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket)
Folyamatosan bővíti a helyismeretet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vadföldgazdálodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadon élő állatok takarmánnyal, megfelelő élőhellyel ellátása, vadkár megelőzése.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/3.2/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadtakarmányozási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a vad takarmányozásáról
Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki
Vaddisznó-szórókat kezel
Elterelő etetést végez, és vadföldet létesít
Szükség esetén hóekézést végez
Ellenőrzi a vadászterületen lévő utak állapotát és megszünteti a hiányosságokat
Ellenőrzi a vadgazdálkodási berendezések meglétét és állapotát
Folyamatosan bővíti a helyismeretet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vadföldgazdálodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Nyitott hozzáállás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadon élő állatok takarmánnyal, megfelelő élőhellyel ellátása, vadkár megelőzése.

30

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/4.1/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Állományhasznosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árvizes területen vadmentés megszervezése
Villanypásztor-telepítése, karbantartása
Vadriasztó szerek kihelyezése
Szorosan együttműködik a földtulajdonossal a vadkár megelőzése érdekében
Erdei- és mezőgazdasági vadkárveszélyes helyeket derít fel
Vadkár-elhárító vadászatot és befogást szervez
Vadkár-elhárító berendezéseket létesít és üzemeltet
Vadriasztó szerek kihelyezése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A populációdinamika és a hasznosítás összefüggései az apróvadgazdálkodásban. A
vadgazdálkodás céljai és szempontjai. Az egyes vadfajok állományainak helyzete, kezelés
módszerei és a hasznosítás tervezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/4.2/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Állományhasznosítás gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a vad takarmányozásáról
Megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tárol és helyez ki
Apasztja a kártékony vadat
Kóborló ebet, macskát elejt
Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket)
Villanypásztor-telepítése, karbantartása
Vadriasztó szerek kihelyezése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A populációdinamika és a hasznosítás összefüggései az apróvadgazdálkodásban. A
vadgazdálkodás céljai és szempontjai. Az egyes vadfajok állományainak helyzete, kezelés
módszerei és a hasznosítás tervezése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/5.1/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Trófeakikészítés és bírálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ivararány-szabályozást végez
Szakszerűen selejtez
A trófeás vadállományról ismeretekkel rendelkezik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vadászatszervezés
A típus Munkavédelem, balesetvédelem
C típus Fegyverismeret
B típus Trófeakikészítés és bírálat
B típus Vadászetikai ismertek
C típus Vadásztatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A trófeabírálatok kezdetei. A trófea fogalma. A trófeabírálat lehetőségei, vadászati és
vadgazdálkodási szerepe. A trófeabírálat jogszabályi háttere. A külömböző trófeák
kikészítése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/5.2/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Trófeakikészítés és bírálat gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ivararány-szabályozást végez
Szakszerűen selejtez
A trófeás vadállományról ismeretekkel rendelkezik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vadászatszervezés
A típus Munkavédelem, balesetvédelem
C típus Fegyverismeret
B típus Trófeakikészítés és bírálat
B típus Vadászetikai ismertek
C típus Vadásztatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A trófeabírálatok kezdetei. A trófea fogalma. A trófeabírálat lehetőségei, vadászati és
vadgazdálkodási szerepe. A trófeabírálat jogszabályi háttere. A külömböző trófeák
kikészítése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/6.1/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadbefogás, vadtelepítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Apasztja a kártékony vadat
Kóborló ebet, macskát elejt
Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket)
Duvad-apasztásban közreműködik illetve szervez
Vadkárelhárító kerítések vadmentességének ellenőrzése
Árvizes területen vadmentés megszervezése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
B típus Természetvédelmi ismeretek
B típus Állományszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legfontosabb vadbefogási és csapdázási eszközök haszsználata, valamint a vadtelepítés
lehetőségei, módjai és problémái.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/6.2/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadbefogás, vadtelepítés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Apasztja a kártékony vadat
Kóborló ebet, macskát elejt
Gondoskodik a vad nyugalmáról, (pl. védi az elletőhelyeket)
Duvad-apasztásban közreműködik illetve szervez
Vadkárelhárító kerítések vadmentességének ellenőrzése
Árvizes területen vadmentés megszervezése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
B típus Természetvédelmi ismeretek
B típus Állományszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legfontosabb vadbefogási és csapdázási eszközök haszsználata, valamint a vadtelepítés
lehetőségei, módjai és problémái.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/7.1/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadkármegelőzés, vadkárbecslés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadkár-elhárító berendezéseket létesít és üzemeltet
Kémiai vadriasztó szereket használ
Irásban tájékoztatja a közvetlen vadkárveszélyről a földtulajdonost
Elterelő etetést végez, és vadföldet létesít
Szükség szerint "zöld hajtást" szervez
Vadkárnál szükség esetén szakértővel becslést végeztet
A vadállomány nagyságát úgy befolyásolja hogy a területen előírt minimum és maximum
között maradjon
Kapcsolattartás az erdőgazdálkodókkal a vadkármegelőzés érdekében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
B típus Természetvédelmi ismeretek
B típus Állományszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadállomány által okozott kárformák és kártípusok megismerése; a vadkár elhárítás és
a vadkár elleni védekezés mechanikai, kémiai és biológiai eszközei; felelőség a vadkárért.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/7.2/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadkármegelőzés, vadkárbecslés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadkár-elhárító berendezéseket létesít és üzemeltet
Kémiai vadriasztó szereket használ
Irásban tájékoztatja a közvetlen vadkárveszélyről a földtulajdonost
Elterelő etetést végez, és vadföldet létesít
Szükség szerint "zöld hajtást" szervez
Vadkárnál szükség esetén szakértővel becslést végeztet
A vadállomány nagyságát úgy befolyásolja hogy a területen előírt minimum és maximum
között maradjon
Kapcsolattartás az erdőgazdálkodókkal a vadkármegelőzés érdekében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
B típus Természetvédelmi ismeretek
B típus Állományszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadállomány által okozott kárformák és kártípusok megismerése; a vadkár elhárítás és
a vadkár elleni védekezés mechanikai, kémiai és biológiai eszközei; felelőség a vadkárért.
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8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/8.1/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezet és természetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a természetvédelmi hatgósággal, a természetvédelmi őrrel
Kémiai vadriasztó szereket használ
Szorosan együttműködik a földtulajdonossal a vadkár megelőzése érdekében
Erdei- és mezőgazdasági vadkárveszélyes helyeket derít fel
Vadkár-elhárító vadászatot és befogást szervez
Vadkár-elhárító berendezéseket létesít és üzemeltet
Kapcsolattartás más őrszolgálattal
Veszettség elleni immunizálásban vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
B típus Természetvédelmi ismeretek
B típus Állományszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezet és természetvédelem jogi szabályozása, együttműködés a helyi suzervek
között.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/8.2/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezet és természetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a természetvédelmi hatgósággal, a természetvédelmi őrrel
Kémiai vadriasztó szereket használ
Szorosan együttműködik a földtulajdonossal a vadkár megelőzése érdekében
Erdei- és mezőgazdasági vadkárveszélyes helyeket derít fel
Vadkár-elhárító vadászatot és befogást szervez
Vadkár-elhárító berendezéseket létesít és üzemeltet
Kapcsolattartás más őrszolgálattal
Veszettség elleni immunizálásban vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
B típus Természetvédelmi ismeretek
B típus Állományszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezet és természetvédelem jogi szabályozása, együttműködés a helyi suzervek
között.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/9.1/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Mesterséges vadtenyésztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ivararány-szabályozást végez
Szakszerűen selejtez
Vadlétszámbecslést végez
Mesterséges vadtenyésztéssel kapcsolatos feladatokat lát el
Vadászebet szakszerűen tart, gondoz, kiképez és vezet
Figyelemmel kíséri a területen lévő erdő- és mezőgazdasági munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
C típus Közgazdasági ismeretek
C típus Munkaszervezés
B típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A zárttéri tenyésztési módszereinek megismertetése. A speciális tartási és tenyésztési
módszerek.A beruházás megtérülésének vizsgálata. A hozamok és a ráfordítások
elemzése. A farmok kialakításának tárgyi és személyi feltételei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/9.2/1626-06
A tananyagelem megnevezése:
Mesterséges vadtenyésztés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ivararány-szabályozást végez
Szakszerűen selejtez
Vadlétszámbecslést végez
Mesterséges vadtenyésztéssel kapcsolatos feladatokat lát el
Vadászebet szakszerűen tart, gondoz, kiképez és vezet
Figyelemmel kíséri a területen lévő erdő- és mezőgazdasági munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
C típus Közgazdasági ismeretek
C típus Munkaszervezés
B típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A zárttéri tenyésztési módszereinek megismertetése. A speciális tartási és tenyésztési
módszerek.A beruházás megtérülésének vizsgálata. A hozamok és a ráfordítások
elemzése. A farmok kialakításának tárgyi és személyi feltételei.
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10. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.1/1627-06
A tananyagelem megnevezése:
Mező- és erdőgazdálkodási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelelő mennyiségű és minőségű vadföldet művel
Forrásokat, természetes vízfolyásokat karbantartja
Lucernaföldek, rétek gépi kaszálása előtti vadmentesítés elvégzése
Gyümölcsfákat telepít
Legelőt, (rágót) erdőt alakít ki
Apró- és nagyvadbefogókat üzemeltet
Kerítéselem beugrók, kiugrók létesítése
Vad által okozott közúti balesetek nyilvántartása
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
C típus Földművelési ismeretek
B típus Természetvédelmi ismeretek
B típus Erdészeti alapismeretek
B típus Vadgazdálkodási ismeretek
B típus Saját eszközök állományának ismerete
B típus Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadgazdálkodási egység vadföldjeinek, élőhelyeinek fejlesztése, javítása, művelése.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.2/1627-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadföld és legelőgazdálkodási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Apró- és nagyvadetetőket készít és karbantart
Magasleseket és egyéb leshelyeket készít és karbantart
Sózókat készít és karbantart
Ellenőrzi a mesterséges itatók meglétét és működőképességét
Cserkelő- és erdei utakat készít és karbantart
Vadkárelhárító kerítést készít és karbantart
Lőnyiladékot vág és karbantart
Kezeli a legelőket (réteket)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állományszabályozás
C típus Vadtakarmányozás
B típus Állományszabályozás
B típus Vadkárelhárítás
C típus Vadmentés
A típus Állománydinamikai ismeretek
C típus Földművelési ismeretek
C típus Ügyviteli ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Kitartás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tárgy az apró- és nagyvadfajok rendelkezésére álló természetes táplálékforrások
kiegészítését szolgáló vadföldek és vadlegelők létesítésével foglalkozik.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.3/1627-06
A tananyagelem megnevezése:
Élőhelyfejlesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadbúvókat létesít
Dagonyákat létesít és karbantart
Gyümölcsfákat telepít
Földtulajdonosok hajlandósága esetén tájékoztatja őket az élőhelyfejlesztés lehetőségeiről
Erdei patakokban, árkokon pallóhidak létesítése, karbantartása a biztonságos vadásztatás
érdekében
Megfelelő mennyiségű és minőségű vadföldet művel
Forrásokat, természetes vízfolyásokat karbantartja
Szükség esetén itatókat létesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állományszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
. szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadállomány elsődleges élőhelyével, a különböző összetételű és korosztályú erdők és
mezőgazdasági területek vadeltartóképességének növelésével, a vadállomány igényeit is
figyelembe vevő gazdálkodási üzemtervezése.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.4/1627-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élvefogó-csapdákat helyez ki
Mesterséges vadtenyésztés eszközeit ellenőrzi és karbantartja
Vadászházat rendben tartja
Fácánkibocsátó helyek létesítése, üzemeltetése
Amelyik terület vaddisznós kerttel rendelkezik ennek üzemeltetésében való közreműködés
Árvíz, belvíz esetén vadmentés elvégzése, megszervezése
Szoktató etetők létesítése a mezőgazdasági vadkár mérséklődésére
Megelőzési munkák elvégzése a gépjármű -vad ütközés elhárítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Jogszabályok ismerete
A típus Munkavédelem, balesetvédelem
C típus Vadföldgazdálodás
C típus Erdészeti alapismeretek
B típus Mezőgazdasági alapismeretek
B típus Állategészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
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Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vadvédelmi szempontok érvényesülése a vadászatban, a vadgazdálkodásban és a
vadbiológiai kutatásokban, a mező és erdőgadaságban.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.5/1627-06
A tananyagelem megnevezése:
Mező- és erdőgazdálkodási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelelő mennyiségű és minőségű vadföldet művel
Forrásokat, természetes vízfolyásokat karbantartja
Lucernaföldek, rétek gépi kaszálása előtti vadmentesítés elvégzése
Szükség esetén itatókat létesít
Legelőt, (rágót) erdőt alakít ki
Apró- és nagyvadbefogókat üzemeltet
Kerítéselem beugrók, kiugrók létesítése
Vad által okozott közúti balesetek nyilvántartása
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
C típus Földművelési ismeretek
B típus Természetvédelmi ismeretek
B típus Erdészeti alapismeretek
B típus Vadgazdálkodási ismeretek
B típus Saját eszközök állományának ismerete
B típus Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézügyesség
4. szint Tájékozódás
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség

54

Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadgazdálkodási egység vadföldjeinek, élőhelyeinek fejlesztése, javítása, művelése.

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.6/1627-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadföld és legelőgazdálkodási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Apró- és nagyvadetetőket készít és karbantart
Magasleseket és egyéb leshelyeket készít és karbantart
Sózókat készít és karbantart
Ellenőrzi a mesterséges itatók meglétét és működőképességét
Cserkelő- és erdei utakat készít és karbantart
Vadkárelhárító kerítést készít és karbantart
Lőnyiladékot vág és karbantart
Kezeli a legelőket (réteket)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állományszabályozás
C típus Vadtakarmányozás
B típus Állományszabályozás
B típus Vadkárelhárítás
C típus Vadmentés
A típus Állománydinamikai ismeretek
C típus Földművelési ismeretek
C típus Ügyviteli ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Kitartás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
46 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tárgy az apró- és nagyvadfajok rendelkezésére álló természetes táplálékforrások
kiegészítését szolgáló vadföldek és vadlegelők létesítésével foglalkozik.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.7/1627-06
A tananyagelem megnevezése:
Élőhelyfejlesztési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadbúvókat létesít
Dagonyákat létesít és karbantart
Kocsik állandó rendben tartása
Földtulajdonosok hajlandósága esetén tájékoztatja őket az élőhelyfejlesztés lehetőségeiről
Erdei patakokban, árkokon pallóhidak létesítése, karbantartása a biztonságos vadásztatás
érdekében
Megfelelő mennyiségű és minőségű vadföldet művel
Forrásokat, természetes vízfolyásokat karbantart
Szükség esetén itatókat létesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állományszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Következtetési képesség
Rendszerező képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadállomány elsődleges élőhelyével, a különböző összetételű és korosztályú erdők és
mezőgazdasági területek vadeltartóképességének növelésével, a vadállomány igényeit is
figyelembe vevő gazdálkodási üzemtervezése.
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.8/1627-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadvédelem gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élvefogó-csapdákat helyez ki
Mesterséges vadtenyésztés eszközeit ellenőrzi és karbantartja
Vadászházat rendben tartja
Fácánkibocsátó helyek létesítése, üzemeltetése
Amelyik terület vaddisznós kerttel rendelkezik ennek üzemeltetésében való közreműködés
Árvíz, belvíz esetén vadmentés elvégzése, megszervezése
Szoktató etetők létesítése a mezőgazdasági vadkár mérséklődésére
Megelőzési munkák elvégzése a gépjármű -vad ütközés elhárítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Területismeret
B típus Földművelési ismeretek
C típus Természetvédelmi ismeretek
B típus Erdészeti alapismeretek
B típus Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vadvédelmi szempontok érvényesülése a vadászatban, a vadgazdálkodásban és a
vadbiológiai kutatásokban, a mező és erdőgadaságban.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

409/1.0/1628-06

Vadászati állattan
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0
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0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.1/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati állattan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vadász igényeit
Szakszerűen elbírálja az elejtendő vadat
Kezeli a lőtt vadat
Terítéket készít
Szakszerűen kikészíti a trófeát
Trófeát lebíráltatja
A vadász által megsebzett vadat utánkeresi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
c típus Törvények, jogszabályok
B típus Természetvédelmi ismeretek
A típus Helyi szervek (pl. rendőrség stb.) ismerete
B típus Erdészeti alapismeretek
B típus Vadgazdálkodási ismeretek
B típus Saját eszközök állományának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Testi erő
4. szint Tájékozódás
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Erős fizikum
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászható vadfajok jelemzőinek megismerése, vadállomány mennyiségi és minőségi
hasznosításának végrehajtása, lőtt vad kezelése, trófeakikészítés.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.2/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati állattan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vadász igényeit
Szakszerűen elbírálja az elejtendő vadat
Kezeli a lőtt vadat
Terítéket készít
Szakszerűen kikészíti a trófeát
Trófeát lebíráltatja
A vadász által megsebzett vadat utánkeresi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Karbantartás
b típus Mezőgazdasági alapismeretek
c típus Kommunikáció
b típus Vadtakarmányozás
b típus Állományszabályozás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Egyensúlyérzékelés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adott kornak megfelelő hatékony eszközök használata és a vadászetika kapcsolata.
Egyéni vadászati módok. Társas vadászati módok. Eszközök használata a vadászatban és
azok etikai összefüggései. A vadászember kapcsolata a vaddal és vadásztársaival.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/2.1/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Kynológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolattartás az állatorvosokkal
A vadász által megsebzett vadat utánkeresi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
O típus mányvezetési ismeretek
V típus dászetika
I típus egennyelv ismeret
K típus zgadasági ismeretek
M típus nkaszervezés
T típus rvezés
F típus lyamatszabályozás
B típus Saját eszközök állományának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
. szint
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Testi erő
4. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hallás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászható vadfajok jelemzőinek megismerése, vadállomány mennyiségi és minőségi
hasznosításának végrehajtása, lőtt vad kezelése, trófeakikészítés.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/2.2/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Kynológia gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolattartás az állatorvosokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Karbantartás
b típus Mezőgazdasági alapismeretek
c típus Kommunikáció
b típus Vadtakarmányozás
C típus Állattenyésztés
típus
c típus Üzemeltetési ismeretek
b típus Fegyverismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Okok feltárása
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Precizitás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások célja, szabályozási rendszere, hatósági
felügyelete, a biztonságos munkavégzés feltételei.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/3.1/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászatszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vadászat írott, íratlan és etikai szabályait
Megszervezi és levezeti az egyéni és társas vadászatot
Bérvadásztatásban részt vesz (kísérő, felvezető)
Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak
Társasvadászatok rendezéséről értesíti az illetékes hatóságot
Ellenőrzi a biztonsági körzetek szerinti egyéni vadászatokat
Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik
A leállított vadászok lőirányait ismerteti gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
B típus Állományszabályozás
C típus Vadtakarmányozás
B típus Állategészségügy
B típus Vadkárelhárítás
C típus Vadmentés
A típus Állománydinamikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerekben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kitartás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adott kornak megfelelő hatékony eszközök használata és a vadászetika kapcsolata.
Egyéni vadászati módok. Társas vadászati módok. Eszközök (sípok, kürtök, éjjellátók,
hangutánzás, feromonok, stb) használata a vadászatban és azok etikai összefüggései. A
vadászember kapcsolata a vaddal és vadásztársaival.
Az adott kornak megfelelő hatékony eszközök használata és a vadászetika kapcsolata.
Egyéni vadászati módok. Társas vadászati módok. Eszközök használata a vadászatban és
azok etikai összefüggései. A vadászember kapcsolata a vaddal és vadásztársaival.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/3.2/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászatszervezés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vadászat írott, íratlan és etikai szabályait
Megszervezi és levezeti az egyéni és társas vadászatot
Bérvadásztatásban részt vesz (kísérő, felvezető)
Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak
Társasvadászatok rendezéséről értesíti az illetékes hatóságot
Ellenőrzi a biztonsági körzetek szerinti egyéni vadászatokat
Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik
A leállított vadászok lőirányait ismerteti gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról
Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját
biztonsága érdekében
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
C típus Természetvédelmi ismeretek
A típus Helyi szervek (pl. rendőrség stb.) ismerete
C típus A leállított vadászok lőirányait ismerteti gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról
B típus Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját
biztonsága érdekében
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Térérzékelés
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Eredményorientáltság
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/4.1/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Baleset-, munka-, tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vadász igényeit
Szakszerűen kikészíti a trófeát
Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak
Vadászat előtt próbalövést végeztet
Ellenőrzi a biztonsági körzetek szerinti egyéni vadászatokat
Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jogszabályok ismerete
B típus Vadászatszervezés
A típus Munkavédelem, balesetvédelem
C típus Fegyverismeret
B típus Trófeakikészítés és bírálat
B típus Vadászetikai ismertek
C típus Vadásztatás
B típus Ügyviteli ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Szervezőkészség
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások célja, szabályozási rendszere, hatósági
felügyelete, a biztonságos munkavégzés feltételei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/4.2/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Baleset-, munka-, tűzvédelmi ismeretek gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vadász igényeit
Szakszerűen kikészíti a trófeát
Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak
Vadászat előtt próbalövést végeztet
Ellenőrzi a biztonsági körzetek szerinti egyéni vadászatokat
Társasvadászati esemény előtt a lőnyiladékok tisztításáról gondoskodik
A leállított vadászok lőirányait ismerteti gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Törvények, jogszabályok
B típus Területismeret
C típus Természetvédelmi ismeretek
A típus Helyi szervek (pl. rendőrség stb.) ismerete
C típus A leállított vadászok lőirányait ismerteti gondoskodik a balesetmentes lebonyolításról
B típus Vadászvendég kísérésének a fegyverkezelésére ügyel mind a vendég mind a saját
biztonsága érdekében
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Monotónia-tűrés
Tűrőképesség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/5.1/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vadász igényeit
Szakszerűen elbírálja az elejtendő vadat
Kezeli a lőtt vadat
Terítéket készít
Szakszerűen kikészíti a trófeát
Trófeát lebíráltatja
A vadász által megsebzett vadat utánkeresi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fegyverismeret
B típus Okmányvezetési ismeretek
C típus Vadászetika
C típus Idegennyelv ismeret
C típus Közgadasági ismeretek
C típus Munkaszervezés
B típus Tervezés
C típus Folyamatszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászható vadfajok jelemzőinek megismerése, vadállomány mennyiségi és minőségi
hasznosításának végrehajtása, lőtt vad kezelése, trófeakikészítés.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/6.1/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vadászat írott, íratlan és etikai szabályait
Megszervezi és levezeti az egyéni és társas vadászatot
Bérvadásztatásban részt vesz (kísérő, felvezető)
Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak
Vadászat előtt próbalövést végeztet
Felméri a vadász igényeit
Szakszerűen elbírálja az elejtendő vadat
Kezeli a lőtt vadat
Terítéket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Csapdázás
c típus Karbantartás
c típus Földművelési ismeretek
c típus Vadföldgazdálodás
c típus Erdészeti alapismeretek
c típus Karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tervezés
Okok feltárása
Intenzív munkavégzés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tolerancia
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
36
Képzési idő:
0 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászható vadfajok jelemzőinek megismerése, vadállomány mennyiségi és minőségi
hasznosításának végrehajtása, lőtt vad kezelése, trófeakikészítés.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/6.2/1628-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati ismeretek gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a vadászat írott, íratlan és etikai szabályait
Megszervezi és levezeti az egyéni és társas vadászatot
Bérvadásztatásban részt vesz (kísérő, felvezető)
Balesetvédelmi oktatást tart a vendégvadásznak
Vadászat előtt próbalövést végeztet
Felméri a vadász igényeit
Szakszerűen elbírálja az elejtendő vadat
Kezeli a lőtt vadat
Terítéket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Csapdázás
c típus Karbantartás
c típus Földművelési ismeretek
c típus Vadföldgazdálodás
c típus Erdészeti alapismeretek
c típus Karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Nyitott hozzáállás
Problémaelemzés, -feltárás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Térbeli tájékozódás
Elhivatottság, elkötelezettség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tolerancia
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.1/1629-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyver- és lőszertan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítja, ellenőrzi és előírás szerint tárolja a vadászfegyvereket (lőszereket)
Biztosítja a vadászati géppark üzemképességét
Biztosítja a napi munkához szükséges eszközök működőképességét
Tisztítja és ellenőrzi az optikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Törvények, jogszabályok
b típus Saját eszközök állományának ismerete
c típus Karbantartás
a típus Munkavédelem, balesetvédelem
c típus Fegyverismeret
c típus Géptan
c típus Fizikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vadászathoz szükséges fegyverek, fegyver-technikai eszközök, lőszerek biztonságos
kezelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.2/1629-06
A tananyagelem megnevezése:
Fegyver- és lőszertan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítja, ellenőrzi és előírás szerint tárolja a vadászfegyvereket (lőszereket)
Biztosítja a vadászati géppark üzemképességét
Biztosítja a napi munkához szükséges eszközök működőképességét
Tisztítja és ellenőrzi az optikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Törvények, jogszabályok
b típus Saját eszközök állományának ismerete
c típus Karbantartás
a típus Munkavédelem, balesetvédelem
c típus Fegyverismeret
c típus Géptan
c típus Fizikai ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
128 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vadászathoz szükséges fegyverek, fegyver-technikai eszközök, lőszerek biztonságos
kezelése.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/2.1/1629-06
A tananyagelem megnevezése:
Géptan- és műszaki ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a vadászati géppark üzemképességét
Biztosítja a napi munkához szükséges eszközök működőképességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Karbantartás
a típus Munkavédelem, balesetvédelem
c típus Fegyverismeret
c típus Géptan
c típus Fizikai ismeretek
c típus Munkaszervezés
b típus Tervezés
c típus Folyamatszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vadászat és vadgazdálkodás műszaki eszközeinek és berendezéseinek biztonságos
használata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/2.2/1629-06
A tananyagelem megnevezése:
Géptan- és műszaki gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tisztítja és ellenőrzi az optikai eszközöket
Biztosítja a hűtőkamra előírás szerinti működését
Ellenőrzi az automata szórók működését, állapotát
Napelemmel üzemelő elektromos vadkerítések ellenőrzése karbantartásának
megszervezése
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Karbantartás
a típus Munkavédelem, balesetvédelem
c típus Fegyverismeret
c típus Géptan
c típus Fizikai ismeretek
c típus Munkaszervezés
b típus Tervezés
c típus Folyamatszabályozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Kézügyesség
3. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kockázatvállalás
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanudvar
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
78 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vadászat és vadgazdálkodás műszaki eszközeinek és berendezéseinek biztonságos
használata.
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19. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.1/1630-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemgazdálkodási és vezetési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadászati beírónaplót és terítéknyilvántartást naprakészen vezet
Útnyilvántartást vezet
Gazdaságosság, jövedelmezőség biztosítása
Eszköznyilvántartást vezet
Ökológiai, ökonómiai összefüggések ismerete
Vadegészségügy gyakorlati jelentőségének tudatosítása
Állományszabályozás, selejtezés szabályainak
tervezésében való közreműködés és annak végrehajtatása és végrehajtása
Szükség esetén feljelentést tesz a hatóságoknál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Állattenyésztés
c típus Ügyviteli ismeretek
c típus Vadászetika
b típus Andragógia
c típus Közgadasági ismeretek
b típus Tervezés
b típus Vadgazdálkodási ismeretek
b típus Saját eszközök állományának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
tanterem 100
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászat, vadgazdálkodás, és ügyvitel során felhasználandó ismeretek alkalmazása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/1.2/1630-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzemgazdálkodási és vezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadászati beírónaplót és terítéknyilvántartást naprakészen vezet
Vadászat előtt balesetvédelmi jegyzőkönyvet vesz fel
Trófea bírálati jegyet tölt ki
Szükséges engedélyeket beszerzi (vadkár, vadászvendég stb.)
Szükség esetén feljelentést tesz a hatóságoknál
Egyéni vadazonosító jel (krotália) -jegyzéket napra készen vezet
Állományszabályozás, selejtezés szabályainak
tervezésében való közreműködés és annak végrehajtatása és végrehajtása
Szükség esetén feljelentést tesz a hatóságoknál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Állattenyésztés
c típus Ügyviteli ismeretek
c típus Vadászetika
b típus Andragógia
c típus Közgadasági ismeretek
b típus Tervezés
b típus Vadgazdálkodási ismeretek
b típus Saját eszközök állományának ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerező képesség
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
tanterem 100
Képzési idő:
32 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/2.1/1630-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezéstan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadászat ágazati kapcsolatainak átlátása, ismerete
Munkafolyamatok alap- illetve közép szintű tervezése, előkészítése
Végzett munkák elbírálása, értékelése, adminisztrálása
Szakmájával kapcsolatos technológiai feladatok, munkaműveletek ismerete, alkalmazása
Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai és emberi támogatása, segítése
Egyéb tervezési, szervezési, vezetési, fejlesztési eljárások ismerete, végrehajtása és
végrehajtatása
Vadföldművelési terv kidolgozása
Takarmányozási terv kidolgozásában való közreműködés, annak végrehajtása,
végrehajtatása
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Törvények, jogszabályok
b típus Természetvédelmi ismeretek
a típus Helyi szervek (pl. rendőrség stb.) ismerete
b típus Vadgazdálkodási ismeretek
b típus Saját eszközök állományának ismerete
b típus Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
b típus Állományszabályozás
b típus Vadtakarmányozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
tanterem 100
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászat, vadgazdálkodás munkerőszükségletének boiztosítása, jogszabályok szerinti
alkalmazása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/2.2/1630-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezéstan gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadászat ágazati kapcsolatainak átlátása, ismerete
Munkafolyamatok alap- illetve közép szintű tervezése, előkészítése
Végzett munkák elbírálása, értékelése, adminisztrálása
Szakmájával kapcsolatos technológiai feladatok, munkaműveletek ismerete, alkalmazása
Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai és emberi támogatása, segítése
Egyéb tervezési, szervezési, vezetési, fejlesztési eljárások ismerete, végrehajtása és
végrehajtatása
Vadföldművelési terv kidolgozása
Takarmányozási terv kidolgozásában való közreműködés, annak végrehajtása,
végrehajtatása
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
c típus Törvények, jogszabályok
b típus Természetvédelmi ismeretek
a típus Helyi szervek (pl. rendőrség stb.) ismerete
b típus Vadgazdálkodási ismeretek
b típus Saját eszközök állományának ismerete
b típus Élőhelyismeret, vadgazdálkodás
b típus Állományszabályozás
b típus Vadtakarmányozás
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
tanterem 100
Képzési idő:
32 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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21. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/3.1/1630-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szolgálati naplót naprakészen vezet
Szükséges engedélyeket beszerzi (vadkár, vadászvendég stb.)
Vadászat ágazati kapcsolatainak átlátása, ismerete
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állategészségügy
A típus Állománydinamikai ismeretek
C típus Állattenyésztés
C típus Ügyviteli ismeretek
C típus Vadászetika
B típus Andragógia
C típus Közgadasági ismeretek
B típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kitartás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
tanterem 100
Képzési idő:
0 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászat során alkalmazandó jogszabályok alkalmazásszintű ismerete.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/3.2/1630-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati jog gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szolgálati naplót naprakészen vezet
Szükséges engedélyeket beszerzi (vadkár, vadászvendég stb.)
Vadászat ágazati kapcsolatainak átlátása, ismerete
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állategészségügy
A típus Állománydinamikai ismeretek
C típus Állattenyésztés
C típus Ügyviteli ismeretek
C típus Vadászetika
B típus Andragógia
C típus Közgadasági ismeretek
B típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kitartás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
tanterem 100
Képzési idő:
32 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG

409/4.0/1630-06

Vadászati etika

azonosítója
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409/4.1/1630-06
409/4.2/1630-06
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0

0
0

0
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése
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gyakorlati
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elméleti
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/4.1/1630-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati etika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakirodalmat olvas
Megismeri, fenntartja és átadja a vadászhagyományokat
Idegennyelv-tanfolyamokon vesz részt
Szakmai fórumokon vesz részt
Szakkiállításokon vesz részt
Esetenként tanulmányutakon vesz részt
Szakmai versenyeken vesz részt
Vadtenyésztő tanfolyamon való részvétel
(pl. Apróvadtenyésztés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
b típus Állategészségügy
a típus Állománydinamikai ismeretek
c típus Állattenyésztés
c típus Ügyviteli ismeretek
c típus Vadászetika
b típus Andragógia
c típus Közgadasági ismeretek
b típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
tanterem 100
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
409/4.2/1630-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati etika gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakirodalmat olvas
Megismeri, fenntartja és átadja a vadászhagyományokat
Idegennyelv-tanfolyamokon vesz részt
Szakmai fórumokon vesz részt
Szakkiállításokon vesz részt
Esetenként tanulmányutakon vesz részt
Szakmai versenyeken vesz részt
Vadtenyésztő tanfolyamon való részvétel
(pl. Apróvadtenyésztés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
b típus Állategészségügy
a típus Állománydinamikai ismeretek
c típus Állattenyésztés
c típus Ügyviteli ismeretek
c típus Vadászetika
b típus Andragógia
c típus Közgadasági ismeretek
b típus Tervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
tanterem 100
Képzési idő:
32 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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