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I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tárgy oktatásának célja a vadászat gyakorlására vonatkozó ismeretek megszerzése. A hallgatók
megismerik a vadászható fajokat, a vadászati módokat, a vadászat eszközeit és berendezéseit, a
kutyafajtákat és azok szerepét a vadászat gyakorlatában, a legfontosabb vadbetegségeket,
trófeabírálati módszereket és a vadászat jogi szabályozását.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör

Apróvadfajok állattana és fajfelismerés
Nagyvadfajok állattana és fajfelismerés
Vadászati jogszabályok és szervezetek
Vadászfegyverek és ballisztika
Vadászati módok és berendezések
Kinológia
Vadbetegségek
A vadászat kultúrtörténeti alapjai, a vadászat és a művészetek
Vadászetika
Trófeabírálat
A nagyvad válogató vadászata
Apróvad tanvadászat
Nagyvad tanvadászat
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy előadásainak megértését demonstrációs anyagok segítik. Az előadások anyaga
nyomtatott tankönyv formájában áll rendelkezésre.

A gyakorlatokon a hallgatók megismerik a vadászható fajok megjelenési formáit, a fegyverek
kezelését, a trófeák bírálatának fogásait és részt vesznek 1-1 apróvad és nagyvad tanvadászaton.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
• készség szintjén: felismerik a vadászható fajokat és meg tudják azokat különböztetni a védettektől,
megismerik a vadászatot szabályozó jogi kereteket és a vadászati módokat
• jártasság szintjén: megismerik a fegyverek működését, a vadászkutyafajtákkal és trófeabírálattal
kapcsolatos legfontosabb ismereteket és a vadászati etika alapjait
• ismereti szinten: felismerik a legfontosabb vadbetegségeket, ismereteket szereznek a vadászat
kultúrtörténetéről

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az igazolatlan hiányzás nem lépheti túl a
kétheti óraszámot (2 × 2+2 óra). A hiányzásokat a tárgy előadójánál, a hiányzástól számított 8
naptári napon belül kell igazolni. Az Intézet nem igazolja, nem írja alá azon hallgatók félévét, akik
● hiányzásaikat a fentieknek megfelelően nem igazolták,
● igazolt és igazolatlan hiányzásaik meghaladják az 5 heti óraszámot,
● igazolatlan hiányzásaik meghaladják a 2 heti óraszámot,
● az elmulasztott gyakorlatokat nem pótolták,
● magatartásukkal a munkaerkölcsöt súlyosan megsértették.
A félév igazolásának, aláírásának időpontja a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor jelzi az Intézet
az ETK-nak azon hallgatók nevét, akik félévének igazolását megtagadja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:

Tételhúzás után a szóbeli vizsgára felkészülési időt biztosítunk. A vizsga során 3 résztéma kifejtését
követeljük meg.
IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
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