VADEGÉSZSÉGÜGY ÉS VADFELDOLGOZÁS
I. A tantárgy jellemzıi:
Kódja:
EG623-0000A
Gondozója:
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Felelıse:
Dr. Jánoska Ferenc egy. docens
Elıadója:
Dr. Jánoska Ferenc egy. docens
Jellege:
A típusú a Vadgazda mérnök MSc Szak hallgatói számára
Oktatásának módja:
elıadás+gyakorlat
Számonkérés módja:
kollokvium
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 1.
Órakerete:
1+1 óra elıadás hetente, ill. 4+4 óra (levelezı)
Önálló munka:
2 óra hetente
Kreditérték:
2
II. A tantárgy oktatásának célja:
Az oktatás célja a vadfeldolgozáshoz kapcsolódó alapvetı állategészségügyi ismeretek és a vadfeldolgozással
kapcsolatos ismeretek oktatása.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása:
Elıadás: Vágóhidak egészségügyi rendszere, HACCP rendszer ismertetése, Vadfeldolgozás (menete, feldolgozók,
árak, problémák), Tenyésztelepek egészségügye, Bejelentési kötelezettség alá tartozó vadbetegségek, zoonózisok
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Elıtárgyak:
Ráépülı tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
A tantárgy elıadásai szabad elıadások a rendelkezésre álló oktatástechnikai eszközökkel (projektor, filmvetítés). A
tanszéki szakmai könyvtár a hallgatók rendelkezésére áll.
A gyakorlatokon alapvetı vadbetegségek felismertetése történik meg.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja:
Számonkérésre aláírás és kollokvium formájában kerül sor. Az aláírás (félévigazolás) feltétele a foglalkozásokon való
részvétel, a kollokviumon pedig – tételhúzás után – két kérdés eredményes megválaszolása szükséges.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén: ismerjék az alapvetı vadbetegségek ismérveit,
• jártasság szintjén: ismerjék a vadfeldolgozás menetét és a kapcsolódó vadegészségügyi és higiéniai ismereteket
• ismereti szinten: tudják az elıadások teljes anyagát.
VIII. Irodalom
Kötelezı irodalom:
Sugár L. szerk. (2000): Vadbetegségek. Mezıgazda Kiadó, Budapest. pp:147.
Ajánlott irodalom:
113/2008 FVM rendelet
Sugár L. (1995): Vadjaink betegségei. Egyetemi jegyzet, Sopron.

IX. Minıségbiztosítás módszere:
• Szakirodalom folyamatos figyelése.
• Szakkönyvek, folyóiratok tanulmányozása, győjtése, tanszéki könyvtárban történı elhelyezése.
• Partner egyetemek oktatási anyagainak megismerése, lehetıség szerinti felhasználása.
• Részvétel belföldi és külföldi szakmai konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken.
• Saját kutatások során anyaggyőjtés.
• Hallgatói véleményezés.
X. Fejlesztési politika:
• A szakirodalom aktualizálása, jegyzetfelújítás.
• Új tudományos eredmények folyamatos beépítése a tantárgyba.
• Jelentısebb mennyiségő változás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, módosítása és elfogadtatása a NYME
Erdımérnöki Kar Tanácsával, a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet kezdeményezésére.

• Szak egészére kiterjedı felülvizsgálat, módosítás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, módosítása és
elfogadtatása a NYME Erdımérnöki Kar Tanácsával, a dékán kezdeményezésére.

Elıadások
Ssz.
Téma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Vágóhidak egészségügyi rendszere
HACCP rendszer ismertetése
Vadfeldolgozás (menete, feldolgozók, árak, problémák) apróvad
Vadfeldolgozás (menete, feldolgozók, árak, problémák) nagyvad
Tenyésztelepek egészségügye (apróvad)
Vadaskertek egészségügye
Bejelentési kötelezettség alá tartozó vadbetegségek, zoonózisok

gyakorlat
Ssz.
Téma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Vágóhidak egészségügyi rendszere
HACCP rendszer ismertetése
Vadfeldolgozás (menete, feldolgozók, árak, problémák) apróvad
Vadfeldolgozás (menete, feldolgozók, árak, problémák) nagyvad
Tenyésztelepek egészségügye (apróvad)
Vadaskertek egészségügye
Bejelentési kötelezettség alá tartozó vadbetegségek, zoonózisok

Óraszám
nappali
2
2
2
2
2
2
2

Óraszám
levelezı
2

Óraszám
nappali
2
2
2
2
2
2
2

Óraszám
levelezı
2

2

2

Prof. Dr. Faragó Sándor DSc
egyetemi tanár, intézetigazgató

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2011.

-i ülésén.

Prof. dr. Náhlik András PhD
dékán

