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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Vadászati preparátor
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Vadászati preparátor
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00098-16-20 3 06 2 /1

Szakmai programkövetelmény
érvényessége

2016-11-24

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

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma

modul megnevezése

SzPk-00098-16-20 3 06 2 /1 /M-01

Általános preparálási ismeretek

SzPk-00098-16-20 3 06 2 /1 /M-02

Madarak preparálása

SzPk-00098-16-20 3 06 2 /1 /M-03

Emlősök preparálása

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

AMELYBE

A

20 - Mezőgazdaság

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

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
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munkavégzéshez szükséges foglalkozás- egészségügyi vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A vadászati preparátor tevékenysége során a Magyarországon előforduló apró- és nagyvadfajok
trófeáinak szakszerű kikészítését, tartósítását és tárolását látja el preparátor műhelyben.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási
foglalkozások

FEOR
száma

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése
Vadgazdálkodási
foglalkozású

6220

Vadászati preparátor

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

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

180

240

Elméleti képzés idő aránya (%)

40

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

60

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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3.1.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00098-16-20 3 06 2 /1 /M-01

A programkövetelmény modul
megnevezése

Általános preparálási ismeretek

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

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

72

92

Elméleti képzés idő aránya (%)

84

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

16

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

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

Tudás

Képesség

A képzésben résztvevő
ismeri a preparáláshoz
szükséges vadászati jogi,
természet- és
környezetvédelmi jogi,
munka- és balesetvédelmi
jogi rendelkezéseket.

A jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelően képes a
munkáját végezni,az
előírásoknak megfelelően
képes kezelni a munkája
során használt
vegyszereket.

A képzésben résztvevő
preparálási feladatait
mindig a hatályos jogi
rendelkezések betartása
mellett végzi,
munkájában jogkövető.

Képes a preparálásra
szánt állati tetemek
szakszerű kezelésére.
Képes a felmerülő
veszélyeztető tényezőket,
kártevőket felismerni.

A preparálásra szánt állati
tetemek kezelését,
A képzésben résztvevő
kártevők és veszélyeztető
törekszik a munkája során tényezők kiszűrését
az állati tetemek
önállóan végzi és a
megfelelő kezelésére és
munkájáért teljes
kész a veszélyeztető
felelősséget vállal. Az
tényezők- kártevők
alkalmazott technológiai
kiszűrésére.
eljárásokat, feladatokat
logikusan és
összefüggéseiben látja.

Ismeri a preparálás
alapfogalmait,a trófea
bírálati szempontjait, a
preparálásra szánt
tetemek kezelését,
szállítását, tárolását,
feldolgozásának
technológiáját. A
munkavégzés során
felmerülő veszélyeztető
tényezőket,kártevőket
ismeri,azokat azonosítja.

Attitűd
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Felelősség, autonómia
Felelősséget vállal a
preparálási feladatokhoz
kapcsolódó jogi
rendelkezések
betartásáért, folyamatos
változásainak
követéséért.
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A madár - tollas
madárbőr- sajátos
tulajdonságait, az egyes
madárcsoportok
preparálását ismeri,
eljárásokat tudja. A
madár preparálás
technológiáját ismeri.

Képes a madár fizikai és
fajra jellemző
tulajdonságainak
megfelelő preparálási
eljárását elvégezni.

A képzésben résztvevő a
madarak preparálása
során az alkalmazott
technológiai eljárások
mellett szem előtt tartja a
megrendelői igényeket.

Képes önállóan megítélni,
kiválasztani a megfelelő
technológiai eljárásokat
és elvégezni a preparálási
munkát.

Az emlős- a szőrmés
állatbőr- sajátos
tulajdonságait, a testalkat
és a függesztőöv, - a fej
és a nyak anatómiáját
ismeri. Az emlős állat
preparálásának
technológiát ismeri.

Képes az emlős állat
preparálását, testalkat, a
fej és a nyak anatómiai
sajátosságait figyelembe
véve végezni.

Az emlősök preparálása
során szem előtt tartja a
különböző technológiák
megfelelő alkalmazását
és a megrendelői
igényeket.

Önállóan kiválasztja az
emlős preparálás
megfelelő technológiáját,
a technológia alapján
hajtja végre a preparálást.

Ismeri a csontpreparátum
(agancs, szarv, agyar,
koponya és szervcsont)
kikészítésének
technológiáit.

Képes az
csontpreparátum (agancs,
szarv, agyar, koponya,
szervcsont) kikészítési
feladatainak ellátására.

A csontpreparátum
kikészítése során
törekszik az esztétikus
kivitelezésre.

Önállóan végzi a
csontpreparátum
kikészítését.

Ismeri és tudja a szőrmés
és a tollas állatbőrök
kikészítésének lépéseit.

Képes elvégezni a
szőrmés és tollas
állatbőrök időtállóvá
tételét és montírozását.

A képzésben résztvevő
folyamatosan fejleszti
magát, a legmodernebb bőr kikészítési technológiák elsajátítása
érdekében.

A szőrmés és tollas
állatbőrök kikészítését, a
montírozást önállóan
végzi.

Ismeri a műtest készítése
során alkalmazott
méretfelvételezés
lépéseit, technikáit.

A képzésben résztvevő
képes a műtest
készítéséhez szükséges
felvett méretek
rögzítésére, tárolására.
Képes továbbá méretek
alapján pontos rajz- és
halotti maszk készítésre.

Törekszik a természetes
megjelenítésre, a
méretarányok
megtartására, a pontos
precíz munkavégzésre a
műtest-, halotti maszk
készítése során.

Önállóan és felelősen
végzi a műtest és halotti
maszk készítéshez
szükséges méretek
felvételét.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Magyarországon vadászjeggyel rendelkezők évről-évre növekvő száma teszi szükségessé az általuk
elejtett madár és emlős vadfajok tartósítását és kipreparálását. Megoldatlan problémát jelent az állami
erdészetek és vadászatra jogosultak területén külföldi és hazai bérvadászok által elejtett egyedek
preparálása. Ezen nagy számú apró és nagyvad fajok évenként levadászott mennyisége indokolja a
vadászati preparátor képzés magyarországi meghonosítását. Kiemelkedő problémát jelent a vadászati
preparátor műhelyek számára a megfelelő szakmai végzettségű alkalmazotti létszám biztosítása.
Jelenleg az ilyen és hasonló munkakörben megfelelő szakmai végzettség nélkül látják el a feladataikat,
amely nem minden esetben jelent körültekintő és szakszerű munkavégzést pl: veszélyes anyagok
kezelése. A vadászati preparátor szakmai végzettség megteremtése, mind a munkaadók, mind pedig a
munkavállalók közös érdeke. A szakmai képzés során megszerezhető - tanulási eredmény alapúismeretek, képességek, kompetenciák fejlesztése hozzásegítheti az alacsonyabb szinten iskolázott, de
jelentős szakmai elhivatottsággal, érdeklődéssel rendelkező felnőttek, az egyre nagyobb számú
munkaerőt igénylő preparátor műhelyekben való színvonalas és a szakma elvárásainak megfelelő
munkavégzéshez. A vadászati preparátor szakmára nincs jelenleg képzési lehetőség, ezt a hiányt pótolja
a vadászati preparátor szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés.
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3.2.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00098-16-20 3 06 2 /1 /M-02

A programkövetelmény modul
megnevezése

Madarak preparálása

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

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

54

74

Elméleti képzés idő aránya (%)

11

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

89

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

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

Tudás

Képesség

Attitűd

A képzésben résztvevő
ismeri a hazánkban
előforduló madárfajokat,
azok vadászati idényét,
védett vagy fokozottan
védett kategóriát.

Képes felismerni az adott
vadfajt és megállapítani,
hogy rendelkezik- e
vadászati idénnyel vagy
védett vagy fokozottan
védett besorolással.

Figyelemmel kíséri a
Magyarországon
előforduló madár fajok
vadászati idényét, védett
vagy fokozottan védett
besorolásra vonatkozó
jogszabályait.

Felelős a madárfajok
felismeréséért, a
vadászati idényének, a
védett vagy fokozottan
védett kategória
megfelelő
megállapításáért.

Ismeri a madár
preparátum
megtervezésének lépéseit:
állapotfelmérés,
méretfelvételezés,
előkészítés, bőr- műtest
készítés és
utómunkálatok. Az
eljárás során alkalmazott
anyagokat,
eszközöket,kézi
szerszámokat, kellékeket,
vegyszereket azonosítja.

Képes összeállítani a
madár preparálás
tervezési lépéseit és
megfelelő kézügyesség
birtokában azt
gyakorlatban
végrehajtani.

Madárpreparátum
megtervezésénél
törekszik az esztétikus
munkavégzésre,
kivitelezésre.

Önállóan és
felelősségteljesen végzi a
madár preparálás
tervezési, előkészítési
lépéseit.
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Ismeri a madártetem- bőr
kezelési technikáit.
Azonosítja a fajonként
meghatározott nyúzási
technikákat és
alkalmazásukat. Ismeri a
tollazat tisztításának,
szárításának és
vegyszerezésének
eljárásait.

A képzésben résztvevő
képes a madár bőrének
megfelelő kezelésinyúzási technikájának
kiválasztására,
elvégzésére, továbbá a
tollazat megfelelő
kezelésére.

Törekszik a madárbőr,
tollazat legmegfelelőbb
kezelési eljárása során a
természetes
megjelenítésre. Munkáját
művészi gondossággal
végzi.

Felelősséget vállal a
megfelelő bőr kezelési
technika alkalmazásáért.

Ismeri a madár tetemműtest elkészítésének
lépéseit, eljárását.
Alkalmazói szinten
ismeri az eljárásokat:
bedrótozás, pótlás,
összeállítás, bevarrás,
festés, elrendezés,
beállítás, rögzítés és
utómunkálatok.

Képes madár műtest
készítésére: végtagok
bedrótozására, izomzat
pótlására, tetem
összeállításárabevarrására, műszem
behelyezésére, lábak
festésére, testhelyzet
megfelelő beállítására,
műtest megfelelő
rögzítésére és a szükséges
utómunkálatokra.

Munkájára szakmailag
igényes. Törekszik a
kiváló minőségi
munkavégzésre.

A madár műtest
elkészítését önállóan
végzi. Az elkészült
műtestért, preparátumért,
annak tartósságáért
felelősséget vállal.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Magyarországon vadászjeggyel rendelkezők évről-évre növekvő száma teszi szükségessé az általuk
elejtett madár és emlős vadfajok tartósítását és kipreparálását. Megoldatlan problémát jelent az állami
erdészetek és vadászatra jogosultak területén külföldi és hazai bérvadászok által elejtett egyedek
preparálása. Ezen nagy számú apró és nagyvad fajok évenként levadászott mennyisége indokolja a
vadászati preparátor képzés magyarországi meghonosítását. Kiemelkedő problémát jelent a vadászati
preparátor műhelyek számára a megfelelő szakmai végzettségű alkalmazotti létszám biztosítása.
Jelenleg az ilyen és hasonló munkakörben megfelelő szakmai végzettség nélkül látják el a feladataikat,
amely nem minden esetben jelent körültekintő és szakszerű munkavégzést pl: veszélyes anyagok
kezelése. A vadászati preparátor szakmai végzettség megteremtése, mind a munkaadók, mind pedig a
munkavállalók közös érdeke. A szakmai képzés során megszerezhető - tanulási eredmény alapúismeretek, képességek, kompetenciák fejlesztése hozzásegítheti az alacsonyabb szinten iskolázott, de
jelentős szakmai elhivatottsággal, érdeklődéssel rendelkező felnőttek, az egyre nagyobb számú
munkaerőt igénylő preparátor műhelyekben való színvonalas és a szakma elvárásainak megfelelő
munkavégzéshez. A vadászati preparátor szakmára nincs jelenleg képzési lehetőség, ezt a hiányt pótolja
a vadászati preparátor szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés.
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3.3.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00098-16-20 3 06 2 /1 /M-03

A programkövetelmény modul
megnevezése

Emlősök preparálása

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

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

54

74

Elméleti képzés idő aránya (%)

11

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

89

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás
A képzésben résztvevő
ismeri a hazánkban
előforduló emlős
vadfajokat, azok
vadászati idényét, védett
vagy fokozottan védett
kategóriát.
Ismeri az emlős
preparátum készítés
megtervezésének
lépéseit:állapotfelmérés,
méretfelvételezés,
előkészítés, bőr
előkészítése, műtest
készítés és
utómunkálatok. Az
eljárás során alkalmazott
anyagokat, eszközöket,
kellékeket, vegyszereket
azonosítja.

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Figyelemmel kíséri a
Magyarországon
Képes felismerni az adott emlős
előforduló emlős
vadfajt és megállapítani, hogy
vadfajok vadászati
rendelkezik- e vadászati
idényét, védett vagy
idénnyel vagy védett vagy
fokozottan védett
fokozottan védett besorolással.
besorolásra vonatkozó
jogszabályait.

Felelős az emlős vadfajok
felismeréséért, a
vadászati idényének, a
védett vagy fokozottan
védett kategória
megfelelő
megállapításáért.

Emlős preparátum
megtervezésénél
törekszik az esztétikus
munkavégzésre,
kivitelezésre.

Az emlős állat
preparálását önállóan
végzi. Felelősséget vállal,
hogy az elkészített emlős
prerparátum megfeleljen
a szakmai elvárásoknak,
az élethű
méretarányoknak és a
megrendelői igényeknek

Képes a megfelelő technológia
alkalmazásával elkészíteni az
emlős preparátumot.

7/8. oldal

Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00098-16-20 3 06 2 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24

Ismeri az emlős bőr
kezelési- cserzési
technikáit. Azonosítja a
fajonként meghatározott
nyúzási technikákat és
alkalmazásukat. Ismeri a
szőrrel fedett oldal
kezelését.

A képzésben résztvevő képes az
emlős bőrének megfelelő
kezelési- nyúzási technikájának
kiválasztására, végrehajtására
továbbá a szőrrel fedett oldal
megfelelő kezelésére.

Ismeri az emlős műtest
elkészítésének lépéseit,
eljárásának módjait.
Alkalmazói szinten
ismeri az eljárásokat:
tartósítás, bedrótozás,
pótlás, összeállítás,
bevarrás, festés,
elrendezés, beállítás,
rögzítés és
utómunkálatok.

Képes az emlős műtest
készítésére:tartósításra,végtagok
bedrótozására, izomzat
pótlására, tetem összeállításárabevarrására, műszem
behelyezésére,festésére,
testhelyzet megfelelő
beállítására, műtest megfelelő
rögzítésére és a szükséges
utómunkálatokra.

Törekszik az emlősbőr
legmegfelelőbb kezelési
eljárása során a
természetes
megjelenítésre. Munkáját
művészi gondossággal
végzi.

Képes önállóan
kiválasztani az emlősbőr
kezelésének technikáját.
Felelősséget vállal a
kezelési technikák
alkalmazásáért.

Munkájára szakmailag
igényes. Törekszik a
kiváló minőségi
munkavégzésre.

Az emlős műtest
elkészítését önállóan
végzi. Az elkészült
műtestért, preparátumért
annak minőségéért,
időtállóságáért
felelősséget vállal.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Magyarországon vadászjeggyel rendelkezők évről-évre növekvő száma teszi szükségessé az általuk
elejtett madár és emlős vadfajok tartósítását és kipreparálását. Megoldatlan problémát jelent az állami
erdészetek és vadászatra jogosultak területén külföldi és hazai bérvadászok által elejtett egyedek
preparálása. Ezen nagy számú apró és nagyvad fajok évenként levadászott mennyisége indokolja a
vadászati preparátor képzés magyarországi meghonosítását. Kiemelkedő problémát jelent a vadászati
preparátor műhelyek számára a megfelelő szakmai végzettségű alkalmazotti létszám biztosítása.
Jelenleg az ilyen és hasonló munkakörben megfelelő szakmai végzettség nélkül látják el a feladataikat,
amely nem minden esetben jelent körültekintő és szakszerű munkavégzést pl: veszélyes anyagok
kezelése. A vadászati preparátor szakmai végzettség megteremtése, mind a munkaadók, mind pedig a
munkavállalók közös érdeke. A szakmai képzés során megszerezhető - tanulási eredmény alapúismeretek, képességek, kompetenciák fejlesztése hozzásegítheti az alacsonyabb szinten iskolázott, de
jelentős szakmai elhivatottsággal, érdeklődéssel rendelkező felnőttek, az egyre nagyobb számú
munkaerőt igénylő preparátor műhelyekben való színvonalas és a szakma elvárásainak megfelelő
munkavégzéshez. A vadászati preparátor szakmára nincs jelenleg képzési lehetőség, ezt a hiányt pótolja
a vadászati preparátor szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés.
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