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EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
55 6203 03 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNOLÓGUS

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- Vadvédelemről gondoskodni, ismeri az élettelen és élő károsító tényezőket, valamint a mikroorganizmusok által okozott betegségeket és

a szőrmés, szárnyas kártevőket megfelelőképpen távol tartani, illetve gyéríti ;
- Mesterséges vadtenyésztést, szaporítást, intenzív- és félvadtenyésztési technológiákat alkalmazni, valamint vadaskertet üzemeltetni ;
- A szükséges takarmány bázist biztosítani, természetes és mesterséges eredetű vadtakarmányokkal, valamint az élőhely fejlesztést és

vadgazdálkodást végrehajtani;
- Vadkárt megelőzni, elhárítani. A hasznosítás alatt álló vadállomány környezet terhelő hatását ismerni, kidolgozni a védekezési módokat.

Részt venni a kártérítési eljárásokban;
- Állományhasznosítási módszereket gazdaságosan és jövedelmezően alkalmazni (vadbefogás, vadászat, vadásztatás);
- Élőállatot, állati terméket értékesíteni, feldolgozni, manipulálni, trófeákat kikészíteni, preparálni, trófea bírálatot ismerni és végrehajtani;
- Vadászati szolgáltatást, vendégfogadást ellátni, kísérni, vadásztatni, vadászturizmust szervezni, vendéglátást biztosítani. A külföldi

vadászvendéggel kapcsolatot tartani idegen nyelven;
- Piackutatását folytatni, az egyes vadfajokat takarmányozni;
- Vadkereskedelemet folytatni (vadátvétel, minősítés, átvevő hely üzemeltetése, értékesítés szervezése, piackutatás, az átvevőhelyek

állategészségügye és környezetvédelme);
- Vadászati igazgatást, érdekvédelmet folytatni ;
- Vállalkozási formákat alkalmazni, üzleti tervet készíteni, tervezni, ágazati és hatósági kapcsolatokat létesíteni. A természet- és

környezetvédelmi jogszabályokat ismerni és alkalmazni.

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
3125 Vadgazdálkodási technológus
6222 Vadtenyésztő, -gondozó
6223 Vadbefogó, hajtó
6229 Egyéb vadgazdálkodási foglalkozások (Vadász, vadtenyésztő)
5353 Kártevő irtó
5364 Természetvédelmi őr
6137 Kisállattenyésztő
7331 Tímár, bőrkikészítő
8312 Erdőgazdasági gépkezelő (Motorfűrész- és motoros kézi eszköz kezelő)

(*) Megjegyzések:
Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes
bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:

„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a
szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates”
(96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC
of the European Parliament and of the Coun-cil of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training,
volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati
képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).

Az átláthatóságról további információk érhetők el: http://europass.cedefop.europa.eu/
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5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság
neve és státusza

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ágazatába tartozó
szakképesítéseknél az FVM által megbízott, szakképesítésenként
létrehozott független szakmai bizottság.

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)
OKJ szakképesítési szint:
55 érettségi vizsgához kötött felsőfokú szakképesítések

ISCED97 kód:
5B

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A szakképzés befejezése után szakmai vizsga
A szakmai vizsga részei : - Szakmai elmélet

- Szakmai gyakorlat
Az eredményes szakmai vizsgához szakmai elméletből és szakmai
gyakorlatból az elégséges osztályzatot el kell érni.

A bizonyítvány sorozatjele: Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és
osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

PT K 1. A szakmai elméleti vizsgatárgyak eredményei
érdemjeggyel kifejezve

sorszáma: Az írásbeli vizsga témakörei/tantárgyai

123456 Írásbeli vizsga érdemjegye 5

A bizonyítvány kiállításának időpontja: A szóbeli vizsga témakörei/tantárgyai
2016.08.23 vadtenyésztés, takarmányozás, 5

vadászati állattan, vadtartás higiéniája, egészségügye,
vadászat eszközei, 5

gazdálkodási ismeretek, üzleti terv készítése, a vadászat
jogi előírásai, 5

Európai Uniós ismeretek 5
Szakmai elmélet osztályzata 5
2. Szakmai gyakorlati felkészültség értékelése
A gyakorlati vizsga tantárgyai
növény- és állatfelismerés, 5
vadászat eszközei és módjai, fegyver ismeret és lövészeti
gyakorlat, 5

állományhasznosítás, trófeabírálat 5
Szakmai gyakorlat osztályzata 5

Továbblépés az oktatás/képzés következő szintjé-
re

Felsőfokú oktatás

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ (akkreditált program lajstromszáma)

Jogi alap
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről,
26/2001. (VI. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről,
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről,
26124/2005 jóváhagyási számmal az FVM által jóváhagyott központi program.
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

A szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékában
%

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Iskolai/képző központ alapú Elmélet: 40 % Gyakorlat: 60 %

Munkahelyi alapú

Akkreditált előzetes képzettség

Teljes képzési idő 2 év

Belépési követelmények:
- érettségi vizsga

További információk:
KÖTELEZŐ SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGYAK
- munkavédelem 100 óra
- környezetvédelem 100 óra
- számítástechnika 100 óra
- gazdálkodási ismeretek 100 óra
- vadászati állattan 100 óra
- erdészeti ismeretek 100 óra
- vadászat eszközei és módjai 100 óra
- vadtenyésztés 100 óra
- vadtartás higiéniája és egészségügye 100 óra
- vadtakarmányozás 100 óra
- kinológia 100 óra
- vadászati jog 100 óra
- géptan és műszaki ismeretek 100 óra
- állományhasznosításból 100 óra
- trófeabírálatból 100 óra
- vadfeldolgozásból 100 óra
- idegen nyelv 100 óra
- vadászati ismeretek 100 óra
- mezőgazdasági ismeretek 100 óra
- mezőgazdasági növénytan 100 óra
- gazdasági ismeretek 100 óra
- élővad befogás 100 óra
- Európai Uniós ismeretek (modul) 100 óra

KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGYAK
- Szaktárgyi gyakorlatok 100 óra
- Géptan, járművezetési ismeretek és vezetési gyakorlat 100 óra
- Motorfűrész- és motoros kézi eszköz kezelő ismeretek és gyakorlat 100 óra
- Tanév végi összefüggő üzemi gyakorlat 100 óra

További információ (beleértve a nemzeti minősítési módszer leírását):
A minősítő rendszer alapja az egységes szempontok és felépítés szerint összeállított, jogszabályban kiadott szakmai és vizsgakövetelmény,
amely tartalmazza a következőket:
- a szakképesítés OKJ-ben szereplő azonosító számát, megnevezését és a hozzárendelt FEOR számot,
- a képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, a pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeket,
valamint az előírt gyakorlatot,

- a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozást, tevékenységet, valamint a munkaterület rövid leírását, a rokon szakképesítések
felsorolását,

- a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés időtartamát, a maximális óraszámot, az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát,
szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok számát, a szakmai alapképzés időtartamát, a gyakorlati képzés eredményességét mérő
szintvizsga szervezésének lehetőségét,

- a szakképesítés szakmai követelményeit,
- a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket.
A szakmai és vizsgakövetelményt az Országos Képzési Jegyzék szakmacsoportos bizottságai és az Országos Szakképzési Tanács minősíti,
melyet követően jogszabályban kerül kiadásra.

A szakmai és vizsgakövetelmények elérhetősége: http://www.nive.hu
Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett
kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – http://nrk.nive.hu
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A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2016.08.23 P. H.
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