02154089 számú Kaszkadőrszakértő 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: Kaszkadőrszakértő

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: Kaszkadőrszakértő

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

A megfelelő elem kiválasztandó.
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3.2.2

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4

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 kaszkadőrszakértő egy produkcióban (film és reklám forgatásokon, tv felvételeken, színházi, show és más élő műsorokban és minden, kaszkadőrjelenlétet igénylő helyzetben) a valóságos,
veszélyes helyzeteket élethűen és biztonságosan megtervező, koordináló és kiviteleztető,
bizonyos esetekben megrendező (akció rendező) szakember. A kaszkadőrszakértő meghatározza, hogy mi számít veszélyes, illetve az átlagostól eltérő veszélyességű feladatnak. Eldönti,
hogy a produkciós cég (megrendelő) igényei kivitelezhetőek-e biztonságosan. Felméri a veszélyesség fokát és eldönti, hogy az adott produkcióban a szereplő(k) kivitelezheti(k)-e a feladatot
biztonságosan, vagy helyettük az adott munkának megfelelő, kaszkadőrszakértő által választott
gyalogos, lovas, autós, motoros képesítő vizsgával rendelkező kaszkadőr(ök), vagy szükséges
esetben szakági sportoló/k végezhetik, a kaszkadőrszakértő utasításait betartva. Meghatározza
milyen kaszkadőr eszközök szükségesek a feladat kivitelezéséhez. A produkciós cég és a rendező igényeit szem előtt tartva akciótervet készít, betanítja, és biztonságosan kivitelezteti az
adott, az átlagostól eltérő veszélyességű jelenetet. Felel a produkcióban az általa biztonságosnak vélt, szereplőkkel begyakorolt feladatok, illetve a kaszkadőrök által kivitelezett, az átlagostól eltérő veszélyességű feladatok mindenki számára biztonságos kivitelezéséért. A kaszkadőrszakértő irányítása alá tartozik az alábbi feladatok biztonságos megtervezése és kiviteleztetése:
emberreptetés, ember kibiztosítás magasban, az ún. „rigger“ feladatok, koreografált verekedések, fegyverhasználat, vívások, talajon gurulások-esések, magasból esések, autóval-motorrallóval embergázolások, emberégés, balesetek szimulálása ember általi üveg-, tükör-, fal-, be és
áttörések. Három alapjármódban lovaglás, díjlovas, díjugrató, military pályákon illetve
kiemelten veszélyes (havas, jeges, márvány, beton, macskakő, sziklás, iszapos, lápos )
járófelületeken szakszerű lovaglás, trükklovas elemek felhasználása szőrén és nyeregben, csata
jelenetek, ütközetek, lovasrohamok végrehajtása, lövő, szuró, vágófegyver használata lóháton,
lovas esések, lófektetések, buktatásokat alkalmazó koreográfiák végrehajtása, lovas balesetek
szimulálása. Az összes motorhoz kapcsolódó feladat, ugratások, farolások, esések, karambolok,
egykerekezések első és hátsó keréken, motoros balesetek szimulálása. A speciális gépjármű
vezetés technikai feladatok, “precision, stunt vagy special driver“ feladatok, borulások, ugratá2
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sok, farolások, első-hátsó kerekes csúsztatások, üldőzések, karambolok, autós balesetek szimulálása.
6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása:
6.1

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:

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges
bemeneti feltételek:
7.1

Iskolai előképzettség3: középfokú iskolai végzettség

7.2

Szakmai előképzettség:

OKJ 3221201 vagy 02154085 Kaszkadőr (Gyalogos kaszkadőr) és
OKJ 3221201 vagy 02154088 Kaszkadőr (Lovas kaszkadőr) és
OKJ 3221201 vagy 02154087 Kaszkadőr (Autós kaszkadőr) és
OKJ 3221201 vagy 02154086 Kaszkadőr (Motoros kaszkadőr)
7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Szakmai gyakorlat legalább 3 szakterületből – amelynek kötelezően tartalmaznia kell az OKJ
3221201 vagy 02154085 Kaszkadőr (gyalogos kaszkadőr) és az OKJ 3221201 vagy 02154088
Kaszkadőr (lovas kaszkadőr) szakterületet. Szakmai gyakorlatként a szakképesítések megszerzése óta megszakítás nélküli aktív 15 éves kaszkadőr múlt igazolása szükséges. A szakmai
gyakorlatot három, minimum 15 éves szakmai képesítő vizsgával rendelkező kaszkadőrszakértő és két, minimum 15 éves szakmai múlttal rendelkező producer igazolja szakterületenként
egyenként.

3
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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: 600

8.2

Maximális óraszám: 900

9 A szakmai követelmények leírása:

9.1

Nem modulszerű felépítés esetén:

Sorszám

Készségek, képességek

1.

Egy produkció
során, mint szekcióvezető kommunikál, egyeztet és
összehangolja
munkáját a rendezővel és a többi
szekcióval. Elolvassa a forgatókönyvet és a
forgtókönyv alapján értelmezi a mű
kaszkadőr vonatkozású feladatait,
akciótervet és költségvetést készít.
Részt vesz az előzetes megbeszéléseken, terepszemléken.
A veszélyességi
tényezőket figyelembe véve ellenőrzi, hogy a választott helyszín
biztonságos-e,
megfelelő-e a feladatok elvégzéséhez. Kijelöli a stáb
számára biztonságos helyeket, pontokat, kiválasztja,

Elvárt viselkedésmódok,
attitüdök
Ismeri a produkció
Folyamatosan
felépítését, hierarcfejleszti tudását,
hia rendszerét, a
figyelemmel kísészekciókat és azok
ri az aktuális
feladatköreit és kap- trendeket. Moticsolatát a kaszkadőr vált és nyitott új
tevékenységhez,
elemek és
Ismeri a kaszkadőrtechniák biztonszakértő helyét, sze- ságos alkalmazárepét, jogait, köteles- sára.
ségeit és felelőssége- Szem előtt tartja a
it.
produkciós cég
Ismeri a forgatószempontjait a
könyv értelmezésébiztonságosság
nek technikáját
keretein belül.
kaszkadőrszakértői
Együttműködik a
szempontból. Ismeri rendezővel és a
az akcióterv és a
különböző szekköltségvetés készíté- ciók képviselőisének technikáját.
vel.
Ismeri egy adott
Kreatív ötleteivel
helyszín alkalmassá- segíti a produkció
ga felmérésének
munkáját. Jó kaptechnikáját. Ismeri a csolatot ápol a
különböző kaszkadőr rendezővel és a
feladatok kivitelezé- többi szekcióval.
sére használt kaszA biztonságosság
kadőr és egyéb eszhatárain belül
közök biztonságos
kompromisszumk
felhasználásának
ész.
területeit. Ismeri az
Helyzetfelismerő
előkészítő munka és képessége felaIsmeretek
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Önállóság és
Felelősség mértéke
Kreatívan és
teljes felelőssége
tudatában használja fel a megszerzett tudást és
önállóan dolgozza ki jeleneteit.
Felelős döntéseket hoz. Szekcióját összetartja és
felelősségteljesen irányítja.
Önállóan felméri
a feladat veszélyességét és döntést hoz, hogy az
adott produkcióban a szereplő(k)
kivitelezheti(k)-e
a feladatot biztonságosan, vagy
helyette, az adott
munkának megfelelő, általa
választott szakmai képesítő
vizsgával rendelkező kaszkadőr(ök) (gyalogos, lovas, autós,
motoros), szakági sportoló(k)

2.

3.

hogy milyen kaszkadőr és egyéb
eszközök, kellékek
szükségesek a feladat kivitelezéséhez.
Aktívan és kreatívan részt vesz az
előkészítő munkában és a napi rutin
szervezésében
gyakorlat szinten.
Kiválaszja a legalkalmasabb embert/embereket az
adott feladatra.
Próbákat szervez
és vezet le, koreográfiát tanít be.
Egyeztet a többi
szekció képviselőivel. Diszponálja
szekciója tagjait.
Megérti a rendezői
és operatőri instrukciót, melyek
alapján megtervezi
és megszervezi a
jelenetsort, irányítása alá vonja, öszszehangolja és működteti a produkcióban résztvevők
tevékenységét.
Szekciója tagjainak/állatainak/eszk
özeinek szükségleteire odafigyel.
Egy produkció
során azonosítja a
dramaturgiai elemeket kaszkadőrszakértői szempontból.

Egy produkció
során biztonságosan és balesetmen-

a napi rutin sajátosságait.
Ismeri a diszpozíciós
könyv értelmezésének technikáját.
Ismeri a rendező és
az operatőr által
használt szakkifejezéseket és azok jelentését.
Ismeri a veszélyességi tényezőket. Ismeri a jelenetek biztonságos megtervezésének,
megszrevezésének,
összehangolásának
és működtetésének
technikáit. Ismeri
szekciója tagjainak/állatainak/eszkö
zeinek szükségleteit.

Ismeri a dramaturgiai elemeket kaszkadőrszakértői szempontból. Ismeri legalább 30 film dramaturgiai elemzésének
technikáját kaszkadőrszakértői szempontból.
Ismeri a biztonságos
gyalogos kaszkadőr
technikákat, a meg-
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datértelmezése
segíti körültekintő
és elővigyázatos
döntések meghozatalában. Törekszik a kiegyensúlyozottságra. Hatékonyan kezeli a
fellépő problémákat és az előreláthatatlan helyzeteket.
Képviseli szekciója érdekeit.

bevonása szükséges. Önállóan
eldönti, hogy
milyen kaszkadőr eszközökre
lesz szükség az
adott kaszkadőrjelenet biztonságos
kiviztelezéséhez.
Jelzi a produkciós cég felé, ha
olyan veszélyt
észlel, ami megakadályozná a
feladat biztonságos kivitelezését.

4.

5.

tesen megtervez és
lebonyolít egy
komplex akciójelenetet: komplex
gyalogos kaszkadőr akciótervet,
koreográfiákat,
állít össze.
A rendező és az
operatőr instrukcióit megérti, az elképzelést biztonságosan és kreatívan
megvalósítja.
Egy produkció
során biztonságosan és balesetmentesen megtervez és
lebonyolít egy
komplex akciójelenetet: komplex
lovas kaszkadőr
akciótervet, koreográfiákat, állít
össze.
A rendező és az
operatőr instrukcióit megérti, az elképzelést biztonságosan és kreatívan
megvalósítja.

Egy produkció
során biztonságosan és balesetmentesen megtervez és
lebonyolít egy
komplex akciójelenetet: komplex
autós kaszkadőr
akciótervet, koreográfiákat állít
össze.
A rendező és az
operatőr instrukcióit megérti, az elképzelést biztonságosan és kreatívan

előző biztonsági intézkedéseket, a veszélyességi tényezőket és a biztonságos
kivitelezési technikákat egy komplex
gyalogos jelenet
megvalósításához.
Ismeri a gyalogos
vonatkozású akcióterv és komplex koreográfiák elkészítésének technikáját.
Ismeri a ló felkészítésének biztonságos
technikáját az adott
kaszkadőrfeladatra.
Ismeri a biztonságos
lovas kaszkadőr
technikákat, a megelőző biztonsági intézkedéseket, a veszélyességi tényezőket és a biztonságos
kivitelezési technikákat egy komplex
lovas jelenet megvalósításához. Ismeri a
lovas vonatkozású
akcióterv és komplex koreográfiák
elkészítésének technikáját.
Ismeri az autótípusok speciális felkészítésének technikáját az adott kaszkadőrfeladatra.
Ismeri a biztonságos
autós kaszkadőr
technikákat, a megelőző biztonsági intézkedéseket, a veszélyességi tényezőket és a biztonságos
kivitelezési technikákat egy komplex
autós jelenet megvalósításához. Ismeri
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megvalósítja.

6.

7.

8.

az autós vonatkozású
akcióterv és komplex koreográfiák
elkészítésének technikáját.
Egy produkció
Ismeri a motortípusorán biztonságosok speciális felkésan és balesetmen- szítésének technikátesen megtervez és ját az adott kaszkalebonyolít egy
dőrfeladatra.
komplex akciójeIsmeri a biztonságos
lenetet: komplex
motoros kaszkadőr
motoros kaszkadőr technikákat, a megakciótervet koreog- előző biztonsági inráfiát, állít össze.
tézkedéseket, a veA rendező instruk- szélyességi tényezőcióit megérti, az
ket és a biztonságos
elképzelést bizton- kivitelezési techniságosan és kreatíkákat egy komplex
van megvalósítja.
motoros jelenet
megvalósításához.
Ismeri a motoros
vonatkozású akcióterv és komplex koreográfiák elkészítésének technikáját.
Egy produkció
Ismeri a biztonságos
során biztonságokaszkadőr riggelés
san és balesetmen- technikákat mind a
tesen megtervez és négy kategóriában
lebonyolít egy
(gyalogos, lovas,
komplex kaszkadőr autós, motoros), a
riggeléses akcióje- megelőző biztonsági
lenetet: komplex
intézkedéseket, a
akciótervet, koreveszélyességi tényeográfiát, állít össze. zőket és a
A rendező instruk- biztonséágos kivitecióit megérti, az
lezési technikákat
elképzelést bizton- egy komplex
ságosan és kreatíriggeléses jelenet
van megvalósítja.
megvalósításához.
Ismeri a riggeléses
akcióterv és komplex koreográfiák
elkészítésének technikáját.
Egy produkció
Ismeri a biztonságos
során biztonságoemberégés technikásan és balesetmen- it, a megelőző biztesen megtervez és tonsági intézkedése-
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lebonyolít egy
komplex emberégéses akciójelenetet: komplex akciótervet, koreográfiát, állít össze.
A rendező instrukcióit megérti, az
elképzelést biztonságosan és kreatívan megvalósítja.

9.

10.

11.

A feladatok elvégzése során alkalmazza a szakmai
biztonsági, higiéniai szabályokat és a
tűz-, munka-, baleset,- és állatvédelemi szabályokat.
Felhasználói
szinten alkalmazza
a főbb
számítógépes
irodai programokat
(Word, Excel,
Power point).
Bemutatkozólevele
t, önéletrajzot,
költségvetést,
akciótervet küld el
digitális
technológiával a
produkciós cégnek.
A
kaszkadőrpróbákró
l videófelvételt
készít, melyet
digitálisan
továbbküld a
produkciónak.
Szerződést köt a
produkciós céggel
jogai,
kötelezettségei és
felelőssége
tudtában.

ket mind a négy
szakágban (gyalogos, lovas, autós,
motoros), a veszélyességi tényezőket
és a biztonságos kivitelezési technikákat egy komplex
emberégéses jelenet
megvalósításához.
Ismeri az emberégéses akcióterv és
komplex koreográfiák elkészítésének
technikáját.
Ismeri a szakmai,
biztonsági, higiéniai
szabályokat és a tűz, munka-, baleset,- és
állatvédelemi
szabályokat.
Ismeri a főbb
számítógépes
programok (word,
excel, power point)
alkalmazásának
technikáját. Ismeri a
digitális kép és
videórögztitő
eszközök
használatát. Ismeri a
scanner, nyomtató
használatát. Ismeri a
levelezőprogramok
használatát.

Ismeri a
kaszkadőrszakértőre
vonatkozó
munkáltatói és
munkavállalói jogi
hátteret.
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12.

9.2

Szakmai szinten
Ismeri a munkájában Törekszik angol
Önállóan haszangol nyelven
használatos
nyelvű ismeretei- nálja, a szakmákommunikál a
szakszavakat angol
nek bővítésére.
jával kapcsolatos
rendezővel és a
nyelven. Ismeri a
angol szavakat
jelen-, jövö- és
szakmai szinten
szekciókkal.
kommunikál.
múltidő
használatát.
Digitális
technológiát
alkalmazva angol
nyelven
kommunikál a
produkciós céggel.
A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):
A Kaszkadőrszakértő szakképesítés szükségét egy produkció (film és reklám forgatások és tv
felvételek, színházi-, show és más élő műsorok és minden kaszkadőrjelenlétet igénylő helyzet)
látványosabbá tétele indokolja. A Kaszkadőrszakértő szakmai felkészültségével és gyakorlati
ismerete alapján teljes felelőssége tudatában képes értelmezni a produkciós cég igényeit, biztonságosan és balesetmentesen megtervezni és kiviteleztetni a veszélyes jeleneteket. Képes
felmérni egy helyszín adottságait és meghatározni biztonságosságát a kaszkadőrfeladatokhoz.
Képes eldönteni a szükséges eszközhasználatot, hogy az adott produkcióban a szereplő(k) kivitelezheti(k)-e a feladatot biztonságosan, vagy helyette, az adott munkának megfelelő, általa
választott szakmai képesítő vizsgával rendelkező kaszkadőr(ök) (gyalogos, lovas, autós, motoros), vagy szükséges esetben szakági sportoló(k) végezheti(k) el az átlagostól eltérő
veszélyességű, látványos jelenetet.
A Kaszkadőrszakértő szakképesítés felnőttképzésben történő oktatása szükségszerűvé és keresetté vált, mivel a sikeres vizsga és az azt megelőző gyakorlati idő garancia egy kaszkadőrszakértő sokoldalú szakmai tudására, mely egy veszélyes feladat biztonságos kivitelezése esetén
alapfontosságú. Egy hazai, vagy nemzetközi produkció biztonságossága érdekében alapfeltétel
a szakképesítés.
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: -

11.2 Írásbeli vizsga 11.2.1
4

A vizsgatevékenység megnevezése: -

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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11.2.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: -

11.2.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: -

11.2.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: -

11.2.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: -

11.2.6

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

11.3 Projektfeladat
11.3.1

A vizsgatevékenység megnevezése: A kaszkadőrszakértő tevékenységei

11.3.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgatevékenység 2 vizsgarészből áll:
1. vizsgarész – Filmelemzés
Filmelemzés
A vizsgaközpont által összeállított 10 db filmjelenetből húz egyet a vizsgázó. Kivetítőn megnézi a komplex filmjelenetet, majd szóban ismerteti a filmjelenet dramaturgiai elemzését kaszkadőrszakértői szempontból.
Felkészülési idő: 10 perc
A film dramaturgiai elemzésének bemutatása: 20 perc
2. vizsgarész
Vizsgadolgozat szóbeli megvédése/prezentálás
A vizsgázó vizsgadolgozatot készít, mely részletesen tartalmazza: a kaszkadőrszakértői
tevékenységeket egy általa választott valós vagy fiktív forgatókönyv elolvasásától a leforgatott filmanyag és utómunka végeztéig. Továbbá a vizsgadolgozat tartalmazza egy
olyan komplex akciótervet, amely lehetőség szerint mind a négy (gyalogos, lovas, autós,
motoros), de minimum három részszakterületet érinti.
Terjedelme: 15 A/4 oldal, oldalanként min. 3000 leütés fényképek és illusztrációk nélkül.
A vizsgadolgozatot a képesítő vizsga előtt 15 nappal a vizsgabizottsági tagok rendelkezésére kell bocsájtani. A vizsgán a vizsgadolgozatot a résztvevő szóban prezentálja és válaszol a vizsgabizottság által feltett kérdésekre.
11.3.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

1. vizsgarész: maximum 30 perc
2. vizsgarész: maximum 60 perc
11.3.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 %

1. részvizsga: 50 %
2. részvizsga: 50 %
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11.3.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Azonnal „nem felelt meg”-nek számít, ha a vizsgázó:
-

-

Ha bármelyik részfeladat megoldásában (filmelemzés, vizsgadolgozat, vizsgadolgozat
szóbeli megvédése) arra utaló jel van, hogy magának, vagy másnak a testi épségét veszélyeztetné
ha nem a kért feladatot teljesíti
a húzott filmjelenet dramaturgiai elemzése szakmailag hibás
a vizsgadolgozat szakmailag hibás
a vizsgadolgozat szóbeli megvédése 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
A feladatok kivitelezéséhez használt eszközök ismerete és azok biztonságos és szakszerű használata
Előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése

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: 11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
-

Számítástechnikai, kommunikációs és film lejátszására alkalmas eszközök

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 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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