02154088 számú Kaszkadőr (lovas kaszkadőr) megnevezésű szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
1 A javaslatot tevő adatai1
1.1

1.2

Természetes személy esetén: 1.1.1

Név:

1.1.2

Lakcím:

1.1.3

E-mail cím:

1.1.4

Telefonszám:

Nem természetes személy esetén:
1.2.1

Név: Oktatásért felelős miniszter

1.2.2

Jogi személy működési formája (cégforma):

1.2.3

Székhely:

1.2.4

Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:

1.2.5

Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:

1.2.6

Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:

1.2.7

Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:

1.2.8

Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:

1.2.9

Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
2.1

Megnevezése: Kaszkadőr (lovas kaszkadőr)

2.2

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0215

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
3.1

Megnevezése: Kaszkadőr (lovas kaszkadőr)

3.2

Szintjének besorolása

1

3.2.1

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4

3.2.2

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4

3.2.2

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4

A megfelelő elem kiválasztandó.
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4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése2:
4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály:

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:
A kaszkadőr egy művészeti produkció (film és reklám forgatások, tévé felvételek, színházi-,
show és más élő műsorok és minden kaszkadőrjelenlétet igénylő helyzet) során a valóságos
veszélyes helyzeteket élethűen és biztonságosan leképező hivatásos szakember, előadó
művész. A kaszkadőr egy produkcióban elforduló, az átlagostól magasabb veszélyességi
fokozatú feladatokat végez el, színészeket/szereplőket helyettesít a veszélyes jelenetekben
(dublőr/dublőz), szakképesítéssel
rendelkező kaszkadőrszakértő irányítása alatt. A
Kaszkadőr (lovas kaszkadőr) megnevezésű szakképesítéssel rendelkező szakember olyan
tevékenységeket folytat, amelyek magában foglalnak egy produkció során minden lovas
feladatot. E tevékenységek során a kaszkadőr tud lóval állni egyénileg, sorfalként, 3
alapjármodban lovaglni, díjlovas, díjugrató, military, trükklovas elemeket felhasználni szőrén
és nyeregben, csata jeleneteket, ütközeteket, rohamokat végrehajtani, fegyvereket használni
lóháton, lovas eséseket, fektetéseket, buktatásokat, emberégést alkalmazó feladatokat
egyénileg, párosan és csoportban biztonságosan elvégezni.
6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
6.1

2

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: 6.1.1

Az oltalom típusának megjelölése:

6.1.2

Nyilvántartó hatóság:

6.1.3

Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:

A megfelelő elem kiválasztandó.
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7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
7.1

Iskolai előképzettség3: alapfokú iskolai végzettség

7.2

Szakmai előképzettség: nem szükséges

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális,
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):
8.1

Minimális óraszám: 1200

8.2

Maximális óraszám: 1500

9 A szakmai követelmények leírása:
9.1

Modulszerű felépítés esetén4
9.1.1
Programkövetelmény-modul neve: Alapvető gyalogos kaszkadőr technikai
elemek
9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1.
9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 600
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 725

Sorszám
1.

Készségek, képességek

Szinten tartja fizikai
állapotát, mozgáskultúráját
és vízbiztonságát, hogy a
képzettségi szintjének
megfelelő fizikai
állóképességet követelő
általános lovas kaszkadőr
feladatokat ellássa egy
produkcióban.
Férfiaknak: 15 guggolás,

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Tudja, hogy az Az adott feladat
alapsziten elvárt biztonságos és
fizikai
pontos végreállóképesség
hajtására minfenntartására
dig odafigyel.
hogyan
készüljön fel
Figyelemmel
teljes
kíséri és elfobiztonsággal.
gadja az aktuáTudatában van
lis trendeket,
fizikai
amelyek a
Ismeretek

3

Önállóság és
felelősség mértéke
Önállóan fejleszti fizikai
állapotát és
mozgáskultúráját.

A megfelelő elem kiválasztandó.
Legalább két modul esetén modulonként szükséges meghatározni a tanulási eredményeket! A sablont a modulok számának függvényében további táblázatokkal ki lehet egészíteni a modulra vonatkozó információk megjelenítésével.
4
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15 fekvőtámasz, 15
hasizom, 4 széria
folyamatosan

2.

3.

képességeinek,
ismeri a
módszereket,
amivel általános
fizikai állapotát,
Nőknek: 10 guggolás, 10
fekvőtámasz, 10 hasizom, 4 mozgáskúltúráj
át és
széria folyamatosan
víbiztonságát az
elvárt szinten
Leúszik folyamatos 50 m
tarthatja.
mell-, 50 m hát- és 100 m
távot gyorsúszásban tetszőleges sorrendben.
Egy produkció során végIsmeri az alaprehajtja az alapeséseket a
esés biztonsákaszkadőrszakértő által
gos technikáit
megszabott módon.
szabadon és társ
segítségével.
Ismeri az alapesés gyakorlatokat fegyverrel
a kézben.
Egy produkció során alIsmeri
kalmazza a földi harctech- alapszinten a
nikákat, élethűen megjele- autós
nít a földi harcjeleneteket a kaszkadőrtől
kaszkadőrszakértő által
elvárandó
megszabott módon.
gyalogos
harcelemek
biztonságos
technikáit
földön is:
Ismeri
rúgástechnikáka
t: fej, test, láb
támadás
rúgással
Ismeri a külső
behatásokat
(ütések és
rúgások
állásban,
eleséssel,
becsapódások a
test különböző
részein)
Ismeri az
ütéstechnikákat
mindkét kézzel
(ököl, kéz-él,
könyök)
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szintentartáshoz
szükségesek,
motivált és nyitott az önképzésre a fejlődésre, motivált új
gyakorlatok
összeállítására.
Tiszteletben
tartja a produkciók hierarchia
rendszerét és
elfogadja a
kaszkadőrszakértő utasításait.
Kompromisszu
mkész és
együttműködő a
produkció tagjaival. Körültekintően, felelősségtudatosan és
szabálykövetően végzi munkáját. Helyzetfelismerő képességével segíti a produkció
létrejöttét.

A
kaszkadőrszakér
tő utasítása
alapján pontosan
végrehajtja a
kijelölt feladatot
figyelemmel és
összpontosítva a
munka-, tűz-,
baleset-, és
állatvédelmi
előírásokat
betartva.
Jelzi a kaszkadőrszakértőnek,
ha egészségügyi,
fizikális, mentális, vagy bármilyen más okból
úgy érzi, hogy
balesetnek tenné
ki saját magát,
vagy másokat.
Jelzi a kaszkadőrszakértőnek,
ha más produkciós szekciók
figyelmetlenségéből, vagy tudatlanságából
eredendően balesetveszélyes
helyzetet észlel.
Jelzi a kaszkadőrszakértőnek,
ha más produkciós szekciók át

4.

Egy produkció során használja a
produkció által megkívánt
fegyvereket, a
kaszkadőrszakértő által
megszabott módon.

5.

Egy produkció során végrehajtja az emberégést a
kaszkadőrszakértő utasítása
alapján.

9.1.2

Ismeri az ütés-,
és rúgáshárítás
technikáit.
Ismeri a
különböző
fegyvereket
(lövő, szúró,
vágó)
alkalmazásának
biztonságos
technikáit és a
rájuk jellemző
védő- és
támadótechniká
kat.

akarják szervezni a kaszkadőrfeladatokat a
kaszkadőrszakértő tudta nélkül.

Ismeri az
emberégés
biztonságos
technikáit.

Programkövetelmény-modul neve: Alapvető lovas kaszkadőr technikák

9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2.
9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 500
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 625

Sorszá
m
1.

2.

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Egy produkció
során ellátja lova
szükségleteit, a
produkcióhoz
használt lószerszámokat felhelyezi és használja, 3
jármódban dolgozik a lovardai szabályokat alkalmazva.

Ismeri a ló
szükségleteit és
az ellátásához
szükséges
módszereket.
Ismeri a
lófelszerszámozás
technikáit.
Ismeri a lovardai
munka technikáit,
a szabályokat és a
vezényszavakat.
Ismeri a kezdő
díjlovaglás biztonságos techniká-

Az adott feladat
biztonságos és pontos végrehajtására
mindig odafigyel.

A kaszkadőrszakértő
utasítása alapján
pontosan végrehajtja
a kijelölt feladatot
figyelemmel és
összpontosítva a
munka-, tűz-,
baleset-, és
állatvédelmi
előírásokat betartva.

Egy produkció
során díjlovas elemeket alkalmaz
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Figyelemmel kíséri
és elfogadja az aktuális trendeket,
amik a
szintentartáshoz
szükségesek, motivált és nyitott az
önképzésre a fejlődésre, motivált új
gyakorlatok össze-

Önállóan felismeri
lova szükségleteit.

3.

4.

5.

nyeregben és szőrén egyaránt a
kaszakdőrszakértő
utasítása alapján.
Egy produkció
során ugrat nyeregben és szőrén
egyaránt a
kaszakdőrszakértő
utasítása alapján.
Egy produkció
során trükklovagol,
használja az alkalmas, vagy a feladatra speciálisan
átalakított nyereget. Trükklovas
elemeket felhasználva látványos
feladatokat mutat
be a kaszkadőrszakértő által megszabott módon.

Egy
produkció
során élethű koreografált lovas küzdelmet mutat be a
kaszkadőrszakértő

ját szőrén és nyeregben.
Ismeri a kezdő
díjugratás és military biztonságos
technikáját szőrén
és nyeregben.
Ismeri
trükklovaglás
alapvető biztonságos technikáit
szőrén és nyeregben (vágtató lóról
leugrás lábra,
visszaugrás a vágtató lóra, vezeték
ló irányítása vágtában, lóról lóra
átugrás, vágtató
lovon nyeregben
megfordulás tetszőleges módon,
majd visszafordulás, vágtató lovon
halott ember, elbújás előre hátra,
vágtató lóra felugrás társ mögé,
vágtató lóról társ
elől nyeregből
leugrás majd felugrás társ mögé,
miközben a társ
előreugrik a nyeregben, álló vágta,
váll állás, mell
állás). Ismeri a
lófektetés, lovas
buktatás, lovas
esés biztonságos
és precíz technikáit.
Ismeri a lovas
koreográfia elemeit,
alapvető
biztonságos technikáját szőrén és
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állítására.
Tiszteletben tartja a
produkciók hierarchia rendszerét és
elfogadja a kaszkadőrszakértő utasításait.
Kompromisszumké
sz és együttműködő
a produkció tagjaival. Körültekintően, felelősségtudatosan és szabálykövetően végzi munkáját. Helyzetfelismerő képességével
segíti a produkció
létrejöttét.

Jelzi a kaszkadőrszakértőnek ha egészségügyi, fizikális,
mentális, vagy bármilyen más okból
úgy érzi, hogy balesetnek tenné ki saját
magát, vagy másokat. Jelzi a kaszkadőrszakértőnek, ha
más produkciós
szekciók figyelmetlenségéből, vagy
tudatlanságából eredendően balesetveszélyes helyzetet
észlel. Jelzi a kaszkadőrszakértőnek, ha
más produkciós
szekciók át akarják
szervezni a kaszkadőrfeladatokat a
kaszkadőrszakértő
tudta nélkül.

utasításait követve, nyeregben (csataaz általa megsza- jelenetek,
rohabott módon.
mok,
sorfalak
lovas
fegyverhasználat,
akadályugratás, bukások, esések).
Ismeri a lovasgyalogos küzdelem biztonságos
technikáit.

9.1.3

Programkövetelmény-modul neve: A Kaszkadőr szakma elméleti alapjai

9.1.3.1. Programkövetelmény-modul sorszáma: 3.
9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma:
9.1.3.2.1 Minimális óraszám: 100
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 150
Sorszá
m
1.

Készségek, képességek

Ismeretek

Egy produkció
során felismeri,
hogy melyik
szekció milyen
munkát lát el,
tisztában van a
produkciók hierarchia rendszerével és el tudja
helyezni magát
benne. Átlátja,
hogy az adott
helyzetben ki
határozza meg a
munkáját és ki
változtathat rajta.

Ismeri a kaszkadőrség eredetét és történelmét: kialakulásától napjainkig.
Ismeri a produkció
szakmai felépítését,
a szekciókat és azok
feladatköreit, hierarchia rendszerét.
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Tiszteletben tartja a
produkciók (film és
reklám forgatások,
tévé felvételek, színházi-, show
és más élő műsorok
és minden kaszkadőr jelenlétet
igénylő helyzet)
hierarchia rendszerét és elfogadja a
kaszkadőrszakértő
utasításait.
Kompromisszumké
sz és együttműködő
a produkció tagjaival. Körültekintően, felelősségtudatosan és szabálykövetően végzi munkáját. Helyzetfelismerő képességével segíti a filmes
produkció létrejöt-

Önállóság és felelősség mértéke
A kaszkadőrszakértő
utasítása alapján pontosan végrehajtja a
kijelölt feladatot, akár
másokkal együttműködve, figyelemmel
és összpontosítva a
munka-, tűz-, és baleset-, és állatvédelmi
előírásokat betartva.
Felelősséget vállal a
munkája minőségéért.

tét.
2.

Összeállít egy
bemutatkozó
videót,
motivációs levelet
és önéletrajzot
magyarul digitális
technológiát
alkalmazva.

Ismeri a szóbeli és
írásbeli
bemutatkozás
technikáit magyarul
(személyes és
szakmai
vonatkozással).

Képes az önismeretre
és annak tükrében
képes önállóan összeállítani egy bemutatkozó videót, motivációs levelet és önéletrajzot készíteni.

Ismeri az adózási,
biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási
jogait,
kötelezettségeit és
lehetőségeit.

Önállóan alkalmazza
a mukavállaló jogait,
kötelezettségeit és
lehetőségeit a
kaszkadőr szakma
aspektusában. Betartja
és betartatja saját és
munkaadója jogait,
kötelezettségeit és
lehetőségeit.

Ismeri munkáltató
jogait,
kötelezettségei,
felelősségeit.
Ismeri a
munkavállaláshoz
szükséges iratokat.

3.

4.

Egy produkció
során angol nyelven alapszinten
kommunikál közvetlen szakmájára
vonatkozó gyakran használt szavakat, mondatokat, munkakörének alapkifejezéseit használva.
Egy produkció
során odafigyel
saját maga és mások egészségére,
testi épségére, a
kaszkadőr munkaeszközök szakszerű és biztonságos használatára
és tárolására betartva a munka-,

Ismeri a munkanélküli (álláskereső)
jogait, kötelezettségeit és lehetőségeit.
Ismeri a szóbeli és
írásbeli
bemutatkozás
technikáit angol
nyelven alapszinten
(személyes és
szakmai
vonatkozással).

Ismeri a munkahelyi
egészség és
biztonság szabályait.
Ismeri a
munkahelyekkel
kapcsolatos
munkavédelmi
követelményeket.
Ismeri a
munkavégzés
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Törekszik idegen
nyelvű ismereteinek bővítésére.

Képes önállóan angolul alapszinten kommunikálni, szakmájával kapcsolatos szakszavakat használni.

Tiszteletben tartja a
produkciók hierarchia rendszerét
és elfogadja a kaszkadőrszakértő utasításait.
Kompromisszumké
sz és együttműködő
a produkció
tagjaival.
Körültekintően,

A kaszkadőrszakértő
utasítása alapján pontosan végrehajtja a
kijelölt feladatot, akár
másokkal együttműködve, figyelemmel
és összpontosítva a
munka-, tűz-, és balesetvédelmi előírásokat
betartva.
Felelősséget vállal a

tűz-, és balesetvédelmi szabályokat.

9.2

személyi feltételeivel
kapcsolatos
munkavédelmi
követelményeket.
Ismeri a
munkavégzés tárgyi
feltételeivel
kapcsolatos
munkavédelmi
követelményeket.

felelősségtudatosan
és szabálykövetően
végzi munkáját.
Helyzetfelismerő
képességével segíti
a produkció
létrejöttét.
Körültekintő, és
elővigyázatos
munkája során,
felelősséggel bánik
munkatársaival és
munkaeszköeivel.
A munkavédelmi
szakemberrel
együttműködik.

munkája minőségéért.
Jelzi a kaszkadőrszakértőnek, ha egészségügyi, fizikális, mentális, vagy bármilyen
más okból úgy érzi,
hogy balesetnek tenné
ki saját magát, vagy
másokat. Jelzi a kaszkadőrszakértőnek, ha
más produkciós szekciók figyelmetlenségéből, vagy tudatlanságából eredendően
balesetveszélyes hibát
észlel.
Jelzi a
kaszkadőrszakértőnek
ha más produkciós
szekciók át akarják
szervezni a
kaszkadőrfeladatokat
a kaszkadőrszakértő
tudta nélkül.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem5

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
A Kaszkadőr (lovas kaszkadőr) szakképesítés szükségét egy produkció (film és reklám forgatások, tévé felvételek, színházi-, show és más élő műsorok és minden kaszkadőrjelenlétet
igénylő helyzet) látványosabbá tétele indokolja. A lovas kaszkadőr szakmai felkészültségével
és gyakorlati ismeretei alapján képes biztonságosan és balesetmentesen végrehajtani az átlagostól eltérő veszélyességű, látványos jeleneteket akár többszöri ismétléssel is. A Kaszkadőr
szakképesítés felnőttképzésben történő oktatása szükségszerűvé és keresetté vált, mivel a sikeres vizsga és az azt megelőző gyakorlati idő garancia egy frissen végzett kaszkadőr elvárható és alapjaiban egységes és sokoldalú szakmai tudására, mely egy veszélyes feladat biztonságos kivitelezése esetén alapfontosságú. Egy hazai, vagy nemzetközi produkció biztonságossága érdekében alapfeltétel a szakképesítés.

5

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsájtás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
2 év szakmai gyakorlat a Kaszkadőr (lovas kaszkadőr) képzést vezető, államilag elfogadott szakmai képesítő vizsgával rendelkező kaszkadőrszakértő irányítása alatt. A szakmai
gyakorlat a Kaszkadőr (lovas kaszkadőr) képzést lebonyolító intézménnyel kötött felnőttképzési szerződés részét képzi és a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számítandó.
Sikeres elvégzését a képző intézmény által kiállított tanúsítvány igazolja.
11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1

A vizsgatevékenység megnevezése: A kaszkadőr szakma elméleti alapjai

11.2.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Kifejtős kérdések és feleletválasztós feladatok az alábbi megadott témakörökben:
1. A kaszkadőrség eredete és történelme (1db kifejtős)
2. Filmes produkció felépítése, a szekciók és azok feladatkörei (5 db feleletválasztós kérdés)
3. A kaszkadőr helye a filmes hierarchia rendszeren belül, kötelességei, autonómiái. (5 db
feleletválasztós kérdés)
4. A kaszkadőr feladatai egy produkcióban (film és reklám forgatások, tévé felvételek, színházi-, show és más élő műsorok alkalmával, továbbá minden kaszkadőrjelenlétet igénylő
helyzetben) (5 db feleletválasztós kérdés)
5. Bemutatkozás írásban angol nyelven (személyes és szakmai vonatkozással) (1 db kifejtős)
6. Motivációs levél készítése (1 db kifejtős)
7. A kaszkadőr, mint munkavállaló jogai, kötelezettségei, felelősségei, aktuális adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggéseire vonatkozó jogai, kötelezettségei és
lehetőségei, a munkáltató jogai, kötelezettségei, felelősségei, a munkavállaláshoz szükséges iratok (5 feleletválasztó kérdés)
8. A munkahelyi egészség és biztonság, munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelmények, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények (5 feleletválasztó kérdés)
11.2.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

11.2.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

11.2.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
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A teszt feladatok egyenként 1, a kifejtős feladatok egyenként 5 pontot érnek. A javítás a
feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik.
11.2.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40%-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1

A vizsgatevékenység megnevezése: A lovas kaszkadőr tevékenységei

11.3.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

1. vizsgarész: Alapvető gyalogos kaszkadőr technikai részelemek, mely az alábbi részfeladatokból áll:
1. részfeladat (gyakorlati munkavégzés): Vízbiztonság:
Leúszik folyamatosan 50 m mell-, 50 m hát- és 100 m távot gyorsúszásban tetszőleges sorrendben
2. részfeladat (gyakorlati munkavégzés): alapkondíció bemutatása:
Férfiaknak: 15 guggolás, 15 fekvőtámasz, 15 hasizom, 4 széria folyamatosan
Nőknek: 10 guggolás, 10 fekvőtámasz, 10 hasizom, 4 széria folyamatosan
3. részfeladat: Bemutatja az Alapesés technikáit társ segítségével:
Bemutatja az alapesés gyakorlatait, gurulásait szabadon és társ segítségével
2. vizsgarész: Alapvető lovas kaszkadőr technikák, mely az alábbi részfeladatokból áll:
1. részfeladat (gyakorlati munkavégzés):
Kezdő díjlovagló program bemutatása nyeregben
2. részfeladat (gyakorlati munkavégzés):
Alapszintű díjugrató pálya teljesítése szőrén (minimum 8 akadály, 80 cm)
3. részfeladat (gyakorlati munkavégzés):
Terepen kijelölt tíz akadályból álló alapszintű military pályát teljesít nyeregben
4. részfeladat (gyakorlati munkavégzés):
Vágtában az a, b, c, d, jelű ugrások leküzdése, a kitörőkön elhelyezett figurákat egy kardcsapással történő levágása ugratás közben (min. 80 cm max. 1 m magasságban)
5. részfeladat (gyakorlati munkavégzés): a lovas fegyverhasználat alapelemeinek bemutatása
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Karddal összelovaglás vágtában, összecsapás középen, majd szétlovaglás, íj használata vágtató lóról, lövés szalmabálába, dárdahajítás vágtató lóról szalmabálába, pajzs és kard kézbevételével szlalom vonalvezetésű pálya teljesítése, elhelyezett célpontok levágása vágtában.
6. részfeladat (gyakorlati munkavégzés): az alábbiak közül három trükklovas feladat bemutatása vágtában:
-

vágtató lóról leugrás lábra, visszaugrás a vágtató lóra
vezeték ló irányítása vágtában
lóról lóra átugrás
vágtató lovon nyeregben megfordulás tetszőleges módon, majd visszafordulás
vágtató lovon halott ember
elbújás előre hátra
vágtató lóra felugrás társ mögé
vágtató lóról társ elől nyeregből leugrás majd felugrás társ mögé, miközben társ előre
ugrik a nyeregben
álló vágta
váll állás
mell állás

7. részfeladat (szóbeli gyakorlati kikérdezés és gyakorlati munkavégzés): az a-c feladatok
közül egy végrehajtása, majd a lóról esés teljesítése:
a, Ismertesse a lóval történő gyalogos gázolás technikáját
b, Ismertesse a lóról gyalogosra ugrás technikáját.
c, Ismertesse az emberégés fajtáit, azok technikai hátterét és biztonságtechnikai protokollját
Mutassa be a lóról esést vágtában eséshez előkészített talajra.
11.3.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

1. vizsgarész: Alapvető gyalogos kaszkadőr technikai elemek: összesen 20 perc
1. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 10 perc
2. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 5 perc
3. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 5 perc
2. vizsgarész: Alapvető lovas kaszkadőr technikák: összesen 40 perc
1. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 5 perc
2. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 3 perc
3. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 5 perc
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4. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 2 perc
5. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 10 perc
6. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 5 perc
7. részfeladat végrehajtására álló időtartam: 10 perc

11.3.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

11.3.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

80%

A 10 részfeladatból álló gyakorlati vizsgafeladatra a vizsgázó összesen 100 pontot kaphat. A részfeladatok egyenként 10 pontot érnek. A vizsgázónak minimum 7 pontot kell
elérnie, hogy „megfelelt” legyen egy részfeladat.
A vizsgázó összesen két elrontott feladatot ismételhet meg.
A vizsgázó abban az esetben következmény nélkül megismételheti a feladatot, ha önhibáján kívül olyan esemény történt, amely akadályozta őt a feladat biztonságos és szakmai végrehajtásában.
Azonnal „nem felelt meg”-nek számít, ha a vizsgázó:
-

önhibájából olyan hibát ejt, mely veszélyezteti saját maga, vagy mások testi épségét
ha nem a meghatározott feladatot teljesíti
nem tud úszni
az alapesés technikái elemeinek bármelyike szakmailag hibás
leesik a lóról
a díjlovas elemek bármelyike szakmailag hibás
a díjugrató elemek bármelyike szakmailag hibás
a military elemek bármelyike szakmailag hibás
a lovas fegyverhasználat elemek bármelyike szakmailag hibás
a trükklovas elemek bármelyike szakmailag hibás
a lovas esés szakmailag hibás
a szóbeli gyakorlati tétel kikérdezés végrehajtása szakmailag hibás

Ezen kívüli értékelési szempontok:
-

Egy produkció során a bemutatott feladat megfelel az alapvető szakmai elvárásoknak
Szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-, baleset-, és állatvédelem)
A feladat megértése
A feladat biztonságos és pontos kivitelezése
A feladat igényes kivitelezése
Tévesztések, kihagyások mértéke
Ló és lovas közötti összhang
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-

A feladatok kivitelezéséhez használt eszközök ismerete és azok biztonságos és szakszerű használata
Előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése
Gyakorlathoz kapcsolódó szóbeli tudás tartalmi igényessége

11.3.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 70 %-át elérte.

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
-

Mentőügyelet: Mentőgépkocsi, 1 vezető, 1 szakápoló
Segéd a társas feladatok elvégzéséhez

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
-

uszodai medence

-

a gyakorlati vizsga első napjának lebonyolítására alkalmas speciálisan a vizsgában
szereplő kaszkadőrfeladatokra felszerelt biztonságos tornacsarnok/ terület/helyiség

-

a gyakorlati vizsga második napjának lebonyolítására alkalmas speciálisan a vizsgában szereplő lovas kaszkadőrfeladatokra felszerelt biztonságos lovarda

-

saját ló, speciális lószerszám és védőfelszerelés, amit a vizsgázó biztosít magának

-

segéd ló és felszerelés a társas feladatok lebonyolításához

-

speciális kaszkadőr eszközök és kellékek (érkezések és esések bemutatásához szükséges eszközök, díjovas pálya, díjugrató pálya, military pálya, trükklovaglásra és lovas esésre alkalmas pálya, borítható és fix akadályok, fegyveres koreográfiához
használt eszközök és kellékek)

-

biztonságtechnikai eszközök

-

számítástechnikai és kommunikációs eszközök

-

munkabiztonsági berendezések

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:
Ha a vizsgázó 02154085 Kaszkadőr (Gyalogos kaszkadőr), vagy 02154087 Kaszkadőr (Autós
kaszkadőr), vagy 02154086 Kaszkadőr (Motoros kaszkadőr) szakképesítéssel, vagy OKJ
3221201 Kaszkadőr (gyalogos kaszkadőr) szakképesítéssel rendelkezik, az felmenti az írásbeli vizsga alól és a gyakorlati vizsga során az “Alapvető gyalogos kaszkadőr technikai elemek”
vizsgarésztevékenységek alól.
11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: 11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:
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A gyakorlati vizsgarészeket a 3 különböző helyszín használata miatt fel kell osztani 2 napra.
Az első napra kell tenni azokat a részfeladatokat, melyek uszodai helyszínt és tornacsarnokot,
vagy speciális, a további kaszkadőrfeladatok biztonságos bemutatására felszerelt területet/helyiséget igényelnek. A második nap a speciális felszereltségű lovardai helyszínt igénylő
részfeladatok kerülnek lebonyolításra.
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