AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.(V.21.)
SZMM rendelet,
– az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú Agrárkörnyezet-gazda szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáró szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 621 01 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Agrárkörnyezet-gazda

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

6112

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
30 %
70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
az alábbiak szükségesek:
–
–
–
–
–
–

szaktanterem
tangazdaság
tanterem
természeti környezet
üzemlátogatás
számítógép-terem

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
– szaktanterem
– számítógép-terem
– gépműhely
– tangazdaság
– tanterem
– természeti környezet
– üzemlátogatás
– üzemlátogatás
– műszeres laboratórium
– szaktanterem
– tangazdaság
– üzemlátogatás
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
6112

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Bionövény-termesztő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Növénytermesztési tevékenységet végez
Állattartási tevékenységet végez
Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez
Környezetbarát módon termel
Kereskedelmi tevékenységet végez
Ügyviteli, illetve adminisztrációs tevékenységet végez
Szervező, ellenőrző tevékenységet folytat
Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet
Megfigyeléseket, méréseket végez
Környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végez
A megtermelt biomassza megújuló energiaforrásként való használatát biztosítja
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 621 02
Agrártechnikus
33 621 02 1000 00 00
Gazda
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma
beindításának és működésének feltételeit
Piackutatást végez/végeztet
Üzleti tervet készít/készíttet
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
vállalkozását/gazdaságát
Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását
Nyilvántartás(oka)t vezet
Bizonylatot állít ki
Számítógépes szoftvereket használ
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Üzleti levelezést folytat
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Állatot vásárol
Beszerzi a takarmányt
Növénytermesztéshezszükséges anyagot vásárol (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer)
Állatot értékesít
Terményt, terméket értékesít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Alapfogalmak
B Gyakorlati gazdasági ismeretek
C Számviteli alapismeretek
C Munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok
C A termőföldre vonatkozó szabályok
C Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
C Pénz szerepe a piacgazdaságban
C Pénzügyi, pénzintézeti rendszer, pénzügyi szolgáltatások
C Értékpapírok, tőzsde
C Vállalkozás pénzügyei
C Egyéni vállalkozás adózása
C Társas vállalkozási formák (bt, kft) adófizetési kötelezettségei
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B
B
B
C
C
B
B
C
A
C
A
A
B
A
B
B
C
C
C
B
B

A vállalkozási formák jellemzői
Vállalkozás létesítése
A szükséges tárgyi és személyi (munkaerő) feltételek kialakítása
Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, GYELV-elemzés
Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai
A vállalkozás működtetése
A vállalkozás átalakításának és megszüntetésének formái
A piackutatás módszerei
Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése
Nyilvántartások vezetése
Számítógépes adatnyilvántartás
A kommunikáció módszerei, eszközei
Az üzleti levelezés szabályai
Piaci ismeretek (a piac funkciói, szereplői, típusai)
Piacbefolyásoló tényezők (eladás/vásárlás ösztönzés, reklám, személyes eladás,
imázs)
Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők
Beszerzés/vásárlás folyamata
Logisztika
Értékesítési módok
Értékesítést befolyásoló tényezők

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Telefonálás idegen nyelven
3 Információforrások kezelése
4 Számolási készség
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Rugalmasság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Kockázatvállalás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Szorgalom, igyekezet
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Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Empatikus készség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2205-06 Gépüzemeltetés és karbantartás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Erőgépet karbantart
Az állattartás gépeit karbantartja
Munkagépeket karbantart
Az épületeket, építményeket karbantartja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Gépészeti és építészeti anyagismeret
C Gépelemek
C Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése
B A talajművelés gépeinek felépítése, működése
B A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése
B Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése
B A növényvédelem gépei felépítése, működése
C Az öntözés gépei
B A betakarítás gépei
C Az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek
C Erőgépek karbantartása
C Növénytermesztési munkagépek karbantartása
C Állattartás gépeinek karbantartása
C Állattartás épületeinek karbantartása
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 6. m. Prezentáció
3 Információforrások kezelése
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2209-06 Szervezés és ellenőrzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkát szervez
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Növénytermesztési folyamatot, tevékenységet ellenőriz
Állatvédelmi és állatjóléti előírások betartását ellenőrzi
Állattenyésztési- tartási folyamatot, tevékenységet ellenőriz
Munkavédelmi előírások betartását ellenőrzi
Tűzvédelmi előírások betartását ellenőrzi
Környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A munkaszervezés alapjai
C A minőségbiztosítás szerepe, a minőségre ható tényezők
A Növénytermesztési munkafolyamatokat ellenőrzése
B Az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
A A munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése
A A tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
A A környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
4 Elemi számolási készség
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Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2213-06 Termesztéstechnológia, hulladékgazdálkodás és természetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Talajelőkészítést, vetést végez
A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el
Talajjavítást végez
Növényápolást végez
Betakarítja a termést
Termésbecslést végez
Szerves eredetű kommunális hulladékokat hasznosít
Talaj- és növényvizsgálatokat végez/végeztet
Meteorológiai- és növényvédelmi előrejelzést végez/végeztet
Állapotfelmérést készít
Mezőgazdasági területeken élő védett madarak állományáról gondoskodik
A vizek tápanyagegyensúlyának biztosításával végzi tevékenységét
mezőgazdasági hasznosítású érzékeny természeti területeken
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Éghajlati (klimatikus) tényezők
C Hidrológiai tényezők
C Talaj- (edafikus) tényezők
C A talajok szántóföldi hasznosítását befolyásoló tényezők
B Talajművelés alapjai
B Talajművelés műveleti elemei és eljárásai
C Talajrendszertan, az egyes talajtípusok
B Talajjavítás (savanyú, szikes, homok és láptalajok javítása)
C A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai
B A szántóföldi növények talajművelési rendszerei
B A trágyák érvényesülését meghatározó tényezők
B Szervestrágyázás
B Műtrágyázás
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a

C
C
C
C
B
B
C
B
B
C
C
C
B
B
C
B
B
B
C
C
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
C
C
C
C
B
A

Gyomnövények
A gyomnövények elleni védekezés alapvető eljárásai
A gyomszabályozás termesztéstechnológiai módszerei (mechanikai, biológiai)
Gyomirtás
Vetésforgó, vetésváltás
A vetőmag és tulajdonságai
Vetés előtti magkezelési eljárások
Tenyészterület megválasztása
Állandó helyre vetés
Palántanevelés
Gyümölcstermő növények szaporítása
A szőlő szaporítási módjai
Ökotechnikai eljárások
Fitotechnikai eljárások
Növényvédelem
Betakarítás (termésbecslés, betakarítási módok)
Termények tárolása és tartósítása
Gabonafélék termesztéstechnológiája (búza, kukorica)
Pillangós virágú növények és hasznosítási lehetőségeik
Burgonya termesztéstechnológiája
Hüvelyesek (szárazborsó, szója) termesztéstechnológiája
Burgonyafélék (paradicsom, étkezési-és fűszerpaprika) termesztéstechnológiája
Kabakosok (sárga-, görögdinnye, uborka) termesztéstechnológiája
Hüvelyesek (zödborsó, zöldbab) termesztéstechnológiája
Ernyősvirágúak (sárgarépa, petrezselyem) termesztéstechnológiája
Hagymafélék (vörös- és fokhagyma) termesztéstechnológiája
Spárga termesztéstechnológiája
Faiskolai termesztés
Gyümölcsösök létesítése
Termesztési technológia (talajművelés, trágyázás, öntözés, fitotechnika)
Szüret, tárolás, értékesítés
A legjelentősebb gyümölcsfajok termesztéstechnológiái (alma, kajszi, őszibarack,
csonthéjasok, bogyósok)
Különleges
mérsékelt
égövi
gyümölcsök
(festőbodza,
homoktövis)
termesztéstechnológiái
A szőlőültetvény létesítése
A szőlőfajták csoportjai és a fajtaválasztás szempontjai
A művelésmód megválasztása és a metszés
A szőlő károsítói és az ellenük való védekezés
Termesztési technológia (talajművelés, trágyázás, fitotechnika)
Betakarítás és feldolgozás
A természetvédelem alapjai
A természetvédelem feladata
A természetvédelem eszközei
A táj állapota és védelme
Gazdálkodás védett és érzékeny természeti területeken
Növényvizsgálatok
Meteorológiai mérések
Növényvédelmi előrejelzés
Állapotfelmérés
A hulladékgazdálkodás
A hulladékok fajtái és jellemzői
A hulladékok ártalmatlanítása, kezelése, hasznosítása
Szerves eredetű kommunális hulladékok hasznosítása
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Számolási készség
4 Mennyiségérzék
4 Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Látás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Motiválhatóság
Határozottság
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Konszenzuskészség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Általános tanulóképesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2214-06 Állattartás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Takarmányozási ismeretek (ló, szarvasmaha, juh, sertés, baromfi)
Állattartási, -jólléti és -higiéniai ismeretek (ló, sertés, szarvasmarha, juh, baromfi,
egyéb fajok)
Állattartási munkafolyamatok ellenőrzése (ló, sertés, szarvasmarha, juh, baromfi)
Gyepes élőhelyek gondozása (őshonos szarvamarha és juh fajták)
Extenzív állattartás feltételei és gyakorlata (szarvasmarha, juh, sertés és baromfi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Tartástechnológia
B Takarmányozás
B Állattartási, -jólléti és -higiéniai alapismeretek
A Állattartási munkafolyamatok ellenőrzése
C Gyepes élőhelyek gondozása
B Extenzív állattartás feltételei és gyakorlata
10

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
4 Tájékozódás
5 Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Rugalmasság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2215-06 Környezetgazdálkodás és elemzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hatályos környezetvédelmi előírásokat alkalmaz
Felméri a mezőgazdasági tevékenységneka környezet állapotára/állapotváltozására
gyakorolt hatását
Anyag- és energiatakarékosan gazdálkodik
Környezetkímélő technológiákat alkalmaz
Ökológiai gazdálkodást végez
Kimutatásokat, elemzéseket készít
A földterületet racionálisan hasznosítja a környezeti- és természeti értékek
figyelembevételével
Hagyományos, alacsony ráfordításszintű gazdálkodási rendszert alkalmaz
Alacsony termőképességű mezőgazdasági területeket alternatív módon hasznosít
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az ökológiai gazdálkodásban a trágyázáshoz használható anyagok
B Mezőgazdasági földterületek védelme
Mezőgazdasági tevékenység környezeti hatásai. Hatótényezők és hatásviselők
C
kapcsolatrendszere
C Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
C A természeti erőforrások és típusaik
B Ökológiai gazdálkodás alapjai
B Ökológiai gazdálkodás bevezetése, az átállási és beállási időszak feladatai
B Ökológiai gazdálkodásban felhasználható anyagok és technológiák
B Ökológiai szemléletű növénytermesztés technológiái
B Ökológiai szemléletű állattartás technológiái
B A növénytermesztés környezeti vonatkozásai
B Az állattenyésztés környezeti vonatkozásai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2216-06 Mezőgazdasági környezetgazdálkodás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Integrált termesztést folytat
Erózióvédelmi tevékenységet végez
Gyeptelepítési tevékenységet végez
Vizes élőhelyek fenntartását, hasznosítását végzi
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Integrált gyümölcstermesztés
B Integrált növényvédelmi technológia elemei
B Az erózió és az ellene való védekezés
B A defláció és az ellene való védekezés
C Gyep telepítése, ápolása és hasznosítása
B Gazdálkodás védett és érzékeny természeti területeken
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Általános tanulóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2217-06 Megfigyelés, mérés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Természetes- és mesterséges társulásokat vizsgál, termőhelyi viszonyok becslését
végzi
Egyes környezeti elemek állapotát/állapotváltozását biotikus index-ek
alkalmazásával meghatározza
Egyszerű, helyszíni mérésre alkalmas műszereket alkalmaz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ökoszisztémák és típusaik
C Biotikus index-ek alkalmazása
C Talajvizsgálatok
C Helyszíni műszeres mérések
B Termőhelyi viszonyok becslése
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
4 Tájékozódás
4 Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stabil kéztartás
Térlátás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Problémaelemzés, -feltárás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2218-06 Biomassza hasznosítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítja (szalma,
kukoricaszár/csutka stb.)
Állati eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít
Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat hasznosít
(faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.)
Energetikai célra termeszt növényeket (repce, cukorrépa, kukorica, energiafű,
különböző fafajok)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Energetikai célra hasznosítható növények termesztése (repce, cukorrépa, energiafű)
A Élelmiszer-ipari hulladékok és melléktermékek hasznosítása
A Mezőgazdasági termények, melléktermékek és hulladékok hasznosítása
A Állati eredetű biomassza hasznosítása
A Erdőgazdálkodási és fafeldolgozási melléktermékek és hulladékok hasznosítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Motiváló készség
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerező képesség
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
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Az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezet-gazda megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2201-06
Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
2205-06
Gépüzemeltetés és -karbantartás
2209-06
Szervezés és ellenőrzés
2213-06
Termesztéstechnológia, hulladékgazdálkodás és természetvédelem
2214-06
Állattartás
2215-06
Környezetgazdálkodás és elemzés
2216-06
Mezőgazdasági környezetgazdálkodás
2217-06
Megfigyelés, mérés
2218-06
Biomassza hasznosítás
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8. A képzés szerkezete
Az 52 621 01 0000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezet-gazda megnevezésű szakképesítés
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
382/1.0/2213-06

382/8.0/2213-06 382/8.0/2213-06

382/1.0/2205-06

382/5.0/2213-06

382/1.0/2218-06

382/2.0/2215-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

382/7.0/2213-06
382/4.0/2213-06

382/1.0/2216-06

382/6.0/2213-06
382/2.0/2207-06
382/8.0/2213-06
2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az x-szel jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
kötelező nyári gyakorlat 160 óra.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

382/1.0/2217-06

382/2.0/2214-06

382/1.0/2207-06

382/1.0/2214-06

382/3.0/2205-06

382/3.0/2218-06

382/1.0/2201-06

382/3.0/2207-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

382/2.0/2218-06
382/2.0/2201-06

382/3.0/2201-06
382/1.0/2215-06

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az x-szel jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezet-gazda megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

382/1.0/2201-06

2

382/2.0/2201-06

3

382/3.0/2201-06

4

382/1.0/2205-06

5

382/2.0/2205-06

6

382/3.0/2205-06

7
8

382/1.0/2209-06
382/2.0/2209-06

A gazdálkodás alapismeretei
Vállalkozási és kereskedelmi
ismeretek
Adminisztrációs és
kommunikációs ismeretek
A mezőgazdaság műszaki alapjai
A növénytermesztés munkagépei
és karbantartásuk
Az állattartás gépei, épületei és
karbantartásuk
A munkaszervezési ismeretek
A minőségbiztosítási ismeretek

9

382/3.0/2209-06

10
11
12
13
14
15
16

382/1.0/2213-06
382/2.0/2213-06
382/3.0/2213-06
382/4.0/2213-06
382/5.0/2213-06
382/6.0/2213-06
382/7.0/2213-06
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382/8.0/2213-06

18
19
20

382/1.0/2214-06
382/2.0/2214-06
382/1.0/2215-06

21

382/2.0/2215-06

22

382/1.0/2216-06

23

382/1.0/2217-06

24

382/1.0/2218-06

25

382/2.0/2218-06

26

382/3.0/2218-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

8

66

0

74

50

30

0

80

0

30

0

30

12

0

21

33

10

0

24

34

6

0

18

24

29
0

0
33

0
0

29
33

Szervezés és ellenőrzés gyakorlata

0

30

0

30

Mezőgazdasági termelés alapjai
Növénytermesztés alapjai I.
Növénytermesztés alapjai II.
Növénytermesztési technológiák
Természetvédelmi feladatok
Természettudományos vizsgálatok
Hulladékgazdálkodás
Termesztéstechnológiai
gyakorlatok I.
Állattartási alapismeretek
Állattartási technológiák
Nyilvántartás és adatszolgáltatás
Környezetgazdálkodás a
mezőgazdaságban I.
Környezetgazdálkodás a
mezőgazdaságban II.
Természettudományos vizsgálatok
Biomassza hasznosításának alapjai
I.
Biomassza hasznosításának alapjai
II.
Biomassza hasznosítása
Mindösszesen óra:

8
12
44
80
0
0
0

0
15
0
0
30
72
44

0
0
0
0
0
0
0

8
27
44
80
30
72
44

0

0

150

150

58
0
0

30
99
60

0
0
0

88
99
60

87

0

129

216

57

126

0

183

58

126

0

184

18

0

0

18

36

0

0

36

4
577

126
917

0
342

130
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány.
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adminisztráció (nyilvántartások vezetése, bizonylat kitöltése, üzleti levél
megírása, támogatás igénylése stb.) és gazdaságossági számítások (árbevétel,
költség, nyereség, önköltség kiszámítása stb.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kereskedelemmel, a vállalkozás indításával, működtetésével, átalakításával
vagy megszüntetésével kapcsolatos elméleti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Karbantartással kapcsolatos feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2209-06 Szervezés és ellenőrzés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Növénytermesztési, állattenyésztési munkafolyamattal kapcsolats munka-, tűz-,
környezet- és állatvédelmi előírások betartásával kapcsolatos szervezési és
ellenőrzési feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A munkaszervezés és a minőségbiztosítás elméleti ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2213-06 Termesztéstechnológia, hulladékgazdálkodás és természetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Természetvédelmi feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Termesztéstechnológia és hulladékgazdálkodás gyakorlata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Termesztéstechnológiai és hulladékgazdálkodási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 60%
3. feladat 30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2214-06 Állattartás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Állattartási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2215-06 Környezetgazdálkodás és elemzés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Környezetgazdálkodási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elemzési feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 80%
2. feladat 20%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2216-06 Mezőgazdasági környezetgazdálkodás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Integrált gyümölcstermesztés és növényvédelem
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mezőgazdasági környezetgazdálkodási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2217-06 Megfigyelés, mérés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egyszerű, helyszíni mérésre alkalmas műszerek használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Természetes és mesterséges társulások vizsgálata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Környezeti elemek állapotának, állapotváltozásának meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 60%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2218-06 Biomassza hasznosítás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Biomassza hasznosítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Biomassza hasznosításánák ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 621 01 1000 azonosító számú, Agrárkörnyezetgazda megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 25
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 10
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 10
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Az 52 621 01 0100 31 01 azonosító számú, Bioállat-tartó és tenyésztő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 35
6. vizsgarész: 25
Az 52 621 01 0100 31 02 azonosító számú, Biomasszaelőállító megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
10. vizsgarész: 10
11. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 25
6. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 45
Az 52 621 01 0100 31 03 azonosító számú, Bionövény-termesztő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 40
6. vizsgarész: 30
Az 52 621 01 0100 33 01 azonosító számú, Ökogazda megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 30
Az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezet-gazda megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a
vizsgázó az 52 621 01 0100 31 01 azonosító számú, Bioállat-tartó és tenyésztő
megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 25
7. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 20
9. vizsgarész: 20
Az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezet-gazda megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a
vizsgázó az 52 621 01 0100 31 02 azonosító számú, Biomasszaelőállító megnevezésű
rész-szakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 40
8. vizsgarész: 40
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Az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezet-gazda megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a
vizsgázó az 52 621 01 0100 31 03 azonosító számú, Bionövény-termesztő megnevezésű
rész-szakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 25
8. vizsgarész: 25
9. vizsgarész: 25
Az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezet-gazda megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a
vizsgázó az 52 621 01 0100 33 01 azonosító számú, Ökogazda megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész 20
8. vizsgarész: 40
9. vizsgarész: 40
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezet-gazda megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 25
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 10
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai,
illetőleg tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott
teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért
%-os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az
Agrárkörnyezet-gazda szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 621 01 1000 00 00 azonosító számú, Agrárkörnyezet-gazda megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.1/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdasági alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapfogalmak
B típus Gyakorlati gazdasági ismeretek
C típus Számviteli alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gazdaság, termelés, termék, szolgáltatás, GDP fogalma és értelmezése
A gazdálkodás alapfogalmai, szereplői, körforgása. Összpiaci kereslet-kínálat. A termelés
mikroökonómiája, költségei. Az infláció. Az állam gazdaságszabályozó szerepe.
Vállalatok a nemzetközi piacon ( külkereskedelmi és a gazdasági hatékonyság).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.2/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
vállalkozását/gazdaságát
Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok
C típus A termőföldre vonatkozó szabályok
C típus Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.3/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
Üzleti tervet készít/készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénz szerepe a piacgazdaságban
C típus Pénzügyi, pénzintézeti rendszer, pénzügyi szolgáltatások
C típus Értékpapírok, tőzsde
C típus Vállalkozás pénzügyei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.4/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Adózási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
vállalkozását/gazdaságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyéni vállalkozás adózása
C típus Társas vállalkozási formák (bt, kft) adófizetési kötelezettségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.5/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Európai Uniós ismeretek
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatást igényel
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Európai Unió kialakulása. Közös agrárpolitika (KAP).
A KAP általános jellemzői, az agrárium termelési szerkezete, szabályozás alá vont
ágazatai, vidékfejlesztési politika.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.1/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
Piackutatást végez/végeztet
Üzleti tervet készít/készíttet
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozási formák jellemzői
B típus Vállalkozás létesítése
B típus A szükséges tárgyi és személyi (munkaerő) feltételek kialakítása
C típus Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, GYELV-elemzés
C típus Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai
B típus A vállalkozás működtetése
B típus A vállalkozás átalakításának és megszüntetésének formái
C típus A piackutatás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.2/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozással kapcsolatos gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
Piackutatást végez/végeztet
Üzleti tervet készít/készíttet
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozási formák jellemzői
B típus Vállalkozás létesítése
B típus A szükséges tárgyi és személyi (munkaerő) feltételek kialakítása
C típus Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, GYELV-elemzés
C típus Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai
B típus A vállalkozás működtetése
B típus A vállalkozás átalakításának és megszüntetésének formái
C típus A piackutatás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
32

Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.3/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelem-marketing ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Piackutatást végez/végeztet
Állatot vásárol
Beszerzi a takarmányt
Növénytermesztéshez szükséges anyagot vásárol (vetőmag, műtrágya, növényvédő-szer)
Állatot értékesít
Terményt, terméket értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Piaci ismeretek (a piac funkciói, szereplői, típusai)
B típus Piacbefolyásoló tényezők (eladás/vásárlás ösztönzés, reklám, személyes eladás, imázs)
C típus Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők
C típus Beszerzés/vásárlás folyamata
C típus Logisztika
B típus Értékesítési módok
B típus Értékesítést befolyásoló tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.1/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztráció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartás(oka)t vezet
Bizonylatot állít ki
Számítógépes szoftvereket használ
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
A típus Nyilvántartások vezetése
A típus Számítógépes adatnyilvántartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.2/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti levelezést folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése
B típus A kommunikáció módszerei, eszközei
A típus Az üzleti levelezés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Telefonálás idegen nyelven
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Külső megjelenés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.1/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet karbantart
Az állattartás gépeit karbantartja
Munkagépeket karbantart
Az épületeket, építményeket karbantartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépészeti és építészeti anyagismeret
C típus Gépelemek
C típus Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépészeti és építészeti anyagismeret, gépelemek, mezőgazdasági erőgépek főbb szerkezeti
egységei.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.2/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépészeti és építészeti anyagismeret
C típus Gépelemek
C típus Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése
C típus Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdasági erőgépek felépítése és működése, karbantartása.
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5. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.1/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Növénytermesztési munkagépek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkagépeket karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A talajművelés gépeinek felépítése, működése
B típus A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése
B típus Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése
B típus A növényvédelem gépei felépítése, működése
C típus Az öntözés gépei
B típus A betakarítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és ültetés, növényvédelem, öntözés és
betakarítás gépeinek főbb szerkezeti egységeit, működését tanítsuk.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.2/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Növénytermesztési munkagépek üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkagépeket karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A talajművelés gépeinek felépítése, működése
B típus A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése
B típus Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése
B típus A növényvédelem gépei felépítése, működése
C típus Az öntözés gépei
B típus A betakarítás gépei
C típus Növénytermesztési munkagépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és ültetés, növényvédelem, öntözés és
betakarítás gépeinek beállítása, üzemeltetése, karbantartása.
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6. TANANYAGEGYSÉG

382/3.0/2205-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.1/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állattartás épületeinek, gépeinek és berendezéseinek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az állattartás gépeit karbantartja
Az épületeket, építményeket karbantartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Állattartás gépeinek karbantartása
C típus Állattartás épületeinek karbantartása
C típus Az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állattartó telepek klímaszabályozása. Takarmányelőkészítés gépeinek ismerete.
Takarmánykiosztás, legeltetés gépei és berendezései.
Itatóberendezések ismerete. Mosás és fertőtlenítés gépeinek ismerete. Trágyaeltávolítás
gépeinek és berendezéseinek ismerete
Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek ismerete. Az állattartó telepek épületei,
épületszerkezetek.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.2/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állattartási épületek, gépek, berendezések működtetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az állattartás gépeit karbantartja
Az épületeket, építményeket karbantartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Állattartás gépeinek karbantartása
C típus Állattartás épületeinek karbantartása
C típus Az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépműhely
Tangazdaság

42

Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állattartó telepek klímaszabályozása.Takarmányelőkészítés, takarmánykiosztás, legeltetés
gépei és berendezéseinek működtetése, karbantartása.
Itatóberendezések, mosó és fertőtlenítő gépek, trágyaeltávolító gépek és berendezések
működtetése, karbantartása.
Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek működtetése, karbantartása. Az állattartó
telepek épületeinek karbantartása
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7. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.1/2209-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkaszervezés alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkát szervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munkaszervezés alapjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Empatikus készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Tanterem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelés szervezése. A munkaszervezés alapkérdései (ki, mit, mivel, hogyan, hol, mikor,
milyen érdekeltséggel hajt végre?)
A termelési irányok és méretek megválasztásának elvei.
A vállalati szervezet kialakítása és a vezetés megszervezése.
A munkaerőgazdálkodás szervezése, bérezési formák és ösztönzési rendszerek.
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8. TANANYAGEGYSÉG

382/2.0/2209-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.1/2209-06
A tananyagelem megnevezése:
A minőségbiztosítás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A minőségbiztosítás szerepe, a minőségre ható tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
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Képzési idő:
33 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A minőség gazdasági jelentősége, a minőségügy fejlődése.
Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek (ISO, ágazatspecifikus szabványok).
TQM - a teljes körű minőségmenedzsment.
A minőség értelmezése a mezőgazdasági termelésben.
Környezetközpontú minőségirányítási rendszer
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9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.1/2209-06
A tananyagelem megnevezése:
A termelési folyamatok és előírások ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növénytermesztési folyamatot, tevékenységet ellenőriz
Állattenyésztési-, tartási folyamatot, tevéknységet ellenőriz
Állatvédelmi és állatjóléti előírások betartását ellenőrzi
Munkavédelmi előírások betartását ellenőrzi
Tűzvédelmi előírások betartását ellenőrzi
Környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Növénytermesztési munkafolyamatokat ellenőrzése
B típus Az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
A típus A munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése
A típus A tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
A típus A környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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10. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.1/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Természeti adottságaink
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajelőkészítést, vetést végez
A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el
Talajjavítást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Éghajlati (klimatikus) tényezők
C típus Hidrológiai tényezők
C típus Talaj- (edafikus) tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Természeti környezet
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Éghajlati (klimatikus) tényezők: fény, hő, légköri levegő, csapadék. Hidrológiai tényezők:
felszíni és felszín alatti vízkészletek, a belvíz.
Talaj-(edafikus)tényezők: a talaj víz-, levegő- és hőgazdálkodása. A szántóföldi talaj
nedvességforgalma. A talaj szerkezete és befolyásolásolásának lehetőségei. A talaj
termőrétegének mélysége és minősége.
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11. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.1/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajművelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajelőkészítést, vetést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A talajok szántóföldi hasznosítását befolyásoló tényezők
B típus Talajművelés alapjai
B típus Talajművelés műveleti elemei és eljárásai
C típus Talajrendszertan, az egyes talajtípusok
B típus Talajjavítás (savanyú, szikes, homok és láptalajok javítása)
C típus A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai
B típus A szántóföldi növények talajművelési rendszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés alapjai (célja, jelentősége, hatása a talajra)
A talajművelés műveleti elemei és eljárásai (forgatás, szántás, lazítás, porhanyítás, keverés,
tömörítés, talajfelszín alakítása).
A szántóföldi növények talajművelési rendszerei: a talajelőkészítés sorrendje (tarlóhántás,
alapművelés, az alapművelés elmunkálása, magágykészítés, vetés utáni elmunkálás), a
vetésidő szerint csoportosított talajművelési rendszerek.
Új talajművelési irányzatok és művelési rendszerek (minimális-, talajvédő művelés). Az
öntözött talajok művelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.2/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Trágyázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el
Szerves eredetű kommunális hulladékokat hasznosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A trágyák érvényesülését meghatározó tényezők
B típus Szervestrágyázás
B típus Műtrágyázás
A típus Szerves eredetű kommunális hulladékok hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A trágya érvényesülését befolyásoló tényezők. A trágyák csoportosítása.
Szervestrágyázás (az istállótrágya, a hígtrágya, a zöld trágya, egyéb szervestrágyák és
használatuk). Műtrágyázás (a nitrogén, a foszfor-, a kálium-, a kalcium és magnézium- és a
mikroelem trágyázás).
A műtrágyázás és az egyéb termesztéstechnológia kapcsolata.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.3/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyomnövények, gyomirtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyomnövények
C típus A gyomnövények elleni védekezés alapvető eljárásai
C típus A gyomszabályozás termesztéstechnológiai módszerei (mechanikai, biológiai)
C típus Gyomirtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tangazdaság
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyomnövények fogalma, jelentősége, szaporodásbiológiája, hatása a kultúrnövényekre,
életformarendszere. A gyomnövények elleni védekezés alapvető eljárásai.
A gyomszabályozás termesztéstechnológiai módszerei (mechanikai-, biológiai
gyomszabályozás lehetőségei).
A vegyszeres gyomirtás. A herbicidek sorsa a környezetben, a hatékonyságukat
meghatározó tényezők. Herbicidrezisztencia.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.1/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Szántóföldi növények szaporítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajelőkészítést, vetést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vetésforgó, vetésváltás
B típus A vetőmag és tulajdonságai
C típus Vetés előtti magkezelési eljárások
B típus Tenyészterület megválasztása
B típus Állandó helyre vetés
C típus Palántanevelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vetésforgó fogalma, elemei,szerkezete, felépítése, osztályozása.
A vetőmag és tulajdonságai (fajta-,és értékmeghatározó tulajdonságok), használati érték.
Vetés előtti magkezelési eljárások: csávázás, előcsíráztatatás, hőkezelés, kémiai stimulálás,
besugárzás, a magvak koptatása, méret szerinti osztályozás, az apró magvak keverése,
drazsírozás, inkrusztálás.
Tenyészterület, állománysűrűség, tőelrendezés
Vetés időpontjának, mélységének és módjainak megválasztása
Palántanevelés fogalma, előnyei, hátrányai,módjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.2/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Fásszárú növények szaporítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyümölcstermő növények szaporítása
C típus A szőlő szaporítási módjai
C típus Faiskolai termesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.3/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényápolási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökotechnikai eljárások
B típus Fitotechnikai eljárások
C típus Növényvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökotechnikai eljárások: Az éghajlat, az időjárás kedvezőtlen hatásaival kapcsolatos-, a
talajjal kapcsolatos eljárások. A növények védelme (ápolási munkák, a kártevők és a
betegségek elleni védekezés).
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.4/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Betakarítás, tárolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betakarítja a termést
Termésbecslést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Betakarítás (termésbecslés, betakarítási módok)
B típus Termények tárolása és tartósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szedés, aratás (érettség fogalma, a betakarítás idejét meghatározó tényezők, a termés
mennyisége, minősége és a betakarítás időpontjának összefüggése, a szedések gyakorisága,
betakarítási módok).A termények előkészítése értékesítésre.
A tárolás eredményességét meghatározó tényezők. A termények előkészítése tárolásra.
Tárolási módok (szabad földön, egyszerű-, korszerű létesítményekben).

58

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

382/4.0/2213-06

Növénytermesztési
technológiák

azonosítója

szk
szk
szk
szk

382/4.1/2213-06
382/4.2/2213-06
382/4.3/2213-06
382/4.4/2213-06

20
20
20
20

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

80

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/4.1/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Szántóföldi növények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gabonafélék termesztéstechnológiája (búza, kukorica)
C típus Pillangós virágú növények és hasznosítási lehetőségeik
C típus Burgonya termesztéstechnológiája
C típus Hüvelyesek (szárazborsó, szója) termesztéstechnológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/4.2/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Zöldségnövények termesztése
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burgonyafélék (paradicsom, étkezési-és fűszerpaprika) termesztéstechnológiája
C típus Kabakosok (sárga-, görögdinnye, uborka) termesztéstechnológiája
C típus Hüvelyesek (zödborsó, zöldbab) termesztéstechnológiája
C típus Ernyősvirágúak (sárgarépa, petrezselyem) termesztéstechnológiája
B típus Hagymafélék (vörös- és fokhagyma) termesztéstechnológiája
C típus Spárga termesztéstechnológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/4.3/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyümölcstermő növények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyümölcsösök létesítése
C típus Termesztési technológia (talajművelés, trágyázás, öntözés, fitotechnika)
C típus Szüret, tárolás, értékesítés
B típus A legjelentősebb gyümölcsfajok termesztéstechnológiái (alma, kajszi, őszibarack,
csonthéjasok, bogyósok)
C típus Különleges mérsékelt égövi gyümölcsök (festőbodza, homoktövis) termesztéstechnológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Éghajlati (klimatikus) tényezők: fény, hő, légköri levegő, csapadék. Hidrológiai tényezők:
felszíni és felszín alatti vízkészletek, a belvíz.
Talaj-(edafikus)tényezők: a talaj víz-, levegő- és hőgazdálkodása. A szántóföldi talaj
nedvességforgalma. A talaj szerkezete és befolyásolásolásának lehetőségei. A talaj
termőrétegének mélysége és minősége.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/4.4/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőlő termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szőlőültetvény létesítése
B típus A szőlőfajták csoportjai és a fajtaválasztás szempontjai
C típus A művelésmód megválasztása és a metszés
C típus A szőlő károsítói és az ellenük való védekezés
C típus Termesztési technológia (talajművelés, trágyázás, fitotechnika)
C típus Betakarítás és feldolgozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés alapjai (célja, jelentősége, hatása a talajra)
A talajművelés műveleti elemei és eljárásai (forgatás, szántás, lazítás, porhanyítás, keverés,
tömörítés, talajfelszín alakítása).
A szántóföldi növények talajművelési rendszerei: a talajelőkészítés sorrendje (tarlóhántás,
alapművelés, az alapművelés elmunkálása, magágykészítés, vetés utáni elmunkálás), a
vetésidő szerint csoportosított talajművelési rendszerek.
Új talajművelési irányzatok és művelési rendszerek (minimális-, talajvédő művelés). Az
öntözött talajok művelése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/5.1/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági területeken élő védett madarak állományáról gondoskodik
A vizek tápanyagegyensúlyának biztosításával végzi tevékenységét a mezőgazdasági
hasznosítású érzékeny természeti területeken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A természetvédelem alapjai
C típus A természetvédelem feladata
C típus A természetvédelem eszközei
B típus A táj állapota és védelme
B típus Gazdálkodás védett és érzékeny természeti területeken
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Írásos elemzések készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A trágya érvényesülését befolyásoló tényezők. A trágyák csoportosítása.
Szervestrágyázás (az istállótrágya, a hígtrágya, a zöld trágya, egyéb szervestrágyák és
használatuk). Műtrágyázás (a nitrogén, a foszfor-, a kálium-, a kalcium és magnézium- és a
mikroelem trágyázás).
A műtrágyázás és az egyéb termesztéstechnológia kapcsolata.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/6.1/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések, előrejelzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talaj- és növényvizsgálatokat végez/végeztet
Meteorológiai- és növényvédelmi előrejelzést végez/végeztet
Állapotfelmérést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Növényvizsgálatok
C típus Meteorológiai mérések
C típus Növényvédelmi előrejelzés
C típus Állapotfelmérés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
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Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyomnövények fogalma, jelentősége, szaporodásbiológiája, hatása a kultúrnövényekre,
életformarendszere. A gyomnövények elleni védekezés alapvető eljárásai.
A gyomszabályozás termesztéstechnológiai módszerei (mechanikai-, biológiai
gyomszabályozás lehetőségei).
A vegyszeres gyomirtás. A herbicidek sorsa a környezetben, a hatékonyságukat
meghatározó tényezők. Herbicidrezisztencia.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/7.1/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerves eredetű kommunális hulladékokat hasznosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hulladékgazdálkodás
C típus A hulladékok fajtái és jellemzői
B típus A hulladékok ártalmatlanítása, kezelése, hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vetésforgó fogalma, elemei,szerkezete, felépítése, osztályozása.
A vetőmag és tulajdonságai (fajta-,és értékmeghatározó tulajdonságok), használati érték.
Vetés előtti magkezelési eljárások: csávázás, előcsíráztatatás, hőkezelés, kémiai stimulálás,
besugárzás, a magvak koptatása, méret szerinti osztályozás, az apró magvak keverése,
drazsírozás, inkrusztálás.
Tenyészterület, állománysűrűség, tőelrendezés
Vetés időpontjának, mélységének és módjainak megválasztása
Palántanevelés fogalma, előnyei, hátrányai,módjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/8.1/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános növénytermesztési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajelőkészítést, vetést végez
A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el
Szerves eredetű kommunális hulladékokat hasznosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajművelés műveleti elemei és eljárásai
B típus Szervestrágyázás
B típus Műtrágyázás
A típus Szerves eredetű kommunális hulladékok hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/8.2/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Szaporítóanyag előállítása
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állandó helyre vetés
C típus Palántanevelés
C típus A művelésmód megválasztása és a metszés
B típus A szőlőültetvény létesítése
C típus Gyümölcsösök létesítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökotechnikai eljárások: Az éghajlat, az időjárás kedvezőtlen hatásaival kapcsolatos-, a
talajjal kapcsolatos eljárások. A növények védelme (ápolási munkák, a kártevők és a
betegségek elleni védekezés).
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/8.3/2213-06
A tananyagelem megnevezése:
Növénytermesztési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Növényápolást végez
Termésbecslést végez
Betakarítja a termést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökotechnikai eljárások
B típus Fitotechnikai eljárások
B típus Betakarítás (termésbecslés, betakarítási módok)
B típus Termények tárolása és tartósítása
C típus Faiskolai termesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szedés, aratás (érettség fogalma, a betakarítás idejét meghatározó tényezők, a termés
mennyisége, minősége és a betakarítás időpontjának összefüggése, a szedések gyakorisága,
betakarítási módok).A termények előkészítése értékesítésre.
A tárolás eredményességét meghatározó tényezők. A termények előkészítése tárolásra.
Tárolási módok (szabad földön, egyszerű-, korszerű létesítményekben).
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.1/2214-06
A tananyagelem megnevezése:
Állattartás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állattartási, -jólléti és -higiéniai ismeretek (ló, sertés, szarvasmarha, juh, baromfi, egyéb
fajok)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állattartási, -jólléti és -higiéniai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
58 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak, értékmérő tulajdonságok, tartási eljárások (ló, szarvasmarha, sertés, juh,
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.2/2214-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmányozási ismeretek (ló, szarvasmaha, juh, sertés, baromfi)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Takarmányozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Takarmányok kémiai összetevői, csoportosításuk. Haszonállataink emésztési sajátosságai.
Takarmányok előkészítése. Etetés, itatás módjai. Táplálóanyag szükséglet meghatározása,
takarmányadag összeállítása.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.1/2214-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állattartási munkafolyamatok ellenőrzése (ló, sertés, szarvasmarha, juh, baromfi)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tartástechnológia
A típus Állattartási munkafolyamatok ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
Képzési idő:
66 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ló, szarvasmarha, sertés, juh, baromfi kor, ivar és hasznosítás szerinti tartásmódjai.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.2/2214-06
A tananyagelem megnevezése:
Őshonosságuk vagy genetikai értékük miatt védett állatfajták
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyepes élőhelyek gondozása (őshonos szarvamarha és juh fajták)
Extenzív állattartás feltételei és gyakorlata (szarvasmarha, juh, sertés és baromfi fajták)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyepes élőhelyek gondozása
B típus Extenzív állattartás feltételei és gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tangazdaság
Természeti környezet
Képzési idő:
33 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Őshonos és mgas genetikai értékük miatt védett fajták megismerése. Az állatfajok
legeltetési és viselkedési szokásai, elhelyezésük.
Az állategység fogalma, legeltetési módok, hozambecslés. A legeltetés általános és
speciális ápolási szabályai, a legelő berendezései (villanypásztor, karám, kezelő és
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.1/2215-06
A tananyagelem megnevezése:
A gazdálkodó szervezetek környezetvédelmi jogszabályokból adódó adminisztrációs
kötelezettségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kimutatásokat, elemzéseket készít
Hatályos környezetvédelmi előírásokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.1/2215-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetgazdálkodás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A földterületet racionálisan hasznosítja a környezeti- és természeti értékek
Anyag- és energiatakarékosan gazdálkodik
Felméri a mezőgazdasági tevékenység hatását a környezet állapotára, állapotváltozására
Környezetkímélő technológiákat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A természeti erőforrások és típusaik
C típus Emberi hatások a környezetre
B típus A növénytermesztés környezeti vonatkozásai
B típus Az állattenyésztés környezeti vonatkozásai
C típus Mezőgazdasági tevékenység környezeti hatásai. Hatótényezők és hatásviselők
kapcsolatrendszere
B típus Mezőgazdasági földterületek védelme
B típus Talajjavítás (savanyú-, szikes-, homok-, és láptalajok)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.2/2215-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológiai gazdálkodás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ökológiai gazdálkodást végez
Hatályos környezetvédelmi előírásokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológiai gazdálkodás alapjai
B típus Ökológiai gazdálkodás bevezetése, az átállási és beállási időszak feladatai
B típus Ökológiai gazdálkodásban felhasználható anyagok és technológiák
B típus Az ökológiai gazdálkodásban a trágyázáshoz használható anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökológiai gazdálkodás alapelvei. Az ökológiai gazdálkodás helyzete a világban és hazai
szabályozása.Az ökológiai termelésből származó termékek jelölése és a védjegy. Az
ökológiai gazdálkodásban alkalmazható szerek (trágyázó- és talajjavító anyagok).
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.3/2215-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológiai növénytermesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hagyományos, alacsony ráfordításszintű gazdálkodási rendszert alkalmaz
Alacsony termőképességű mezőgazdasági területeket alternatív módon hasznosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológiai szemléletű növénytermesztés technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
69 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termőhely és fajtaválasztás. Átállási szabályok. Szaporító anyag (vetőmag, ültetési anyag).
Trágyázás, vetésforgó, növényvédelem.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.4/2215-06
A tananyagelem megnevezése:
Ökológiai állattartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hagyományos, alacsony ráfordításszintű gazdálkodási rendszert alkalmaz
Alacsony termőképességű mezőgazdasági területeket alternatív módon hasznosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ökológiai szemléletű állattartás technológiái
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ökológiai állattartásra szánt terület átállási szabálya. Állatok és állati termékek átállási
szabályai. Egyidejű átállás. Az állatok származása.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.1/2216-06
A tananyagelem megnevezése:
Integrált növénytermesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Integrált termesztést folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Integrált gyümölcstermesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tangazdaság
Üzemlátogatás
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az integrált termesztés fogalma, jelentősége, alapelvei. Az integrált termesztés struktúrája
és az előállítható termékek. Az integrált növénytermesztés feltételrendszere.
Az integrált növénytermesztés jelentősebb elemei: termőhely és éghajlat, talaj és
talajművelés, faj- illetve fajtaválasztás, ökológiai folyosó kialakítása, vetésforgó, tápanyagutánpótlás, vízgazdálkodás.Betakarítás, tárolás.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.2/2216-06
A tananyagelem megnevezése:
Integrált növényvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Integrált termesztést folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Integrált növényvédelmi technológia elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás
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Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Integrált növényvédelemben adott kultúrákban engedélyezett, illetve tiltott
növényvédőszerek (jelentősebb szántóföldi-, zöldség- és gyümölcsfajokban).
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.3/2216-06
A tananyagelem megnevezése:
A termőhely védelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erózióvédelmi tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az erózió és az ellene való védekezés
B típus A defláció és az ellene való védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erózió kiváltó és befolyásoló tényezői, formái. Az emberi tevékenység eróziót
befolyásoló, illetve a gyorsított eróziót előidéző tényezői. Az erózió elleni védekezés
A defláció kiváltó és befolyásoló tényezői, szakaszai, formái. A defláció elleni védekezés
lehetőségei.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.4/2216-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyepgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gyeptelepítési tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyep telepítése ápolása és hasznosítása és hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Üzemlátogatás
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyepek a környezetben (hasznosítás szerinti csoportosításuk). Gyepalkotó növények.
Gyeptelepítés ökológiai szempontjai. (felülvetés, felújítás, telepítés). Gyepfelújítási-,
telepítési technológiák.
Gyepnövények tartósítási lehetőségei (széna, szenázs). A gyepek ápolási munkái.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.5/2216-06
A tananyagelem megnevezése:
Vizes élőhelyek fenntartása, hasznosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vizes élőhelyek fenntartását, hasznosítását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gazdálkodás védett és érzékeny természeti területeken
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése

81

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Üzemlátogatás
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Extenzív halastavak természetvédelmi jelentősége és fenntartása: nádszegélyek irtása és
égetése, tavak kaszálása és az eutrofizáció, tóleeresztés és tófeltöltés, védett madarak
elpusztítása, halastavak medrének meszezése.
Nádgazdálkodás: nádaratás időpontja, gyakorisága, kiterjedése.A nád kezelésének és
felújításának gyakorlata.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.1/2217-06
A tananyagelem megnevezése:
Természettudományos vizsgálatok elméleti alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Természetes- és mesterséges társulásokat vizsgál, termőhelyi viszonyok becslését végzi
Egyes környezeti elemek állapotát/állapotváltozását biotikus index-ek alkalmazásával
meghatározza
Egyszerű, helyszíni mérésre alkalmas műszereket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ökoszisztémák és típusaik
C típus Biotikus index-ek alkalmazása
C típus Talajvizsgálatok
C típus Helyszíni műszeres mérések
B típus Termőhelyi viszonyok becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esetleírás készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
58 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőeszközök és osztályozásuk (mechanikai vizsgálatok alapjául szolgáló mérések,
térfogatmérés, tömeg-és sűrűség mérés). Anyagok fizikai tulajdonságai (sűrűség, tömörség,
hézagosság, hidrotechnikai tulajdonságok: vízfelvétel, nedvfelvétel),a keménység,
az anyagok mechanikai tulajdonságai: húzószilárdság, nyomószilárdság, alakváltozás. A
szemcsés anyagok legfontosabb jellemzői: az agyag-iszaptartalom, a szemcsés anyag
tisztasága, a szemalak, a szemmegoszlás.
A laboratóriumi munka alapjai, munkaszabályok. A laboratóriumi eszközök és
használatuk. Laboratóriumi alapműveletek.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.2/2217-06
A tananyagelem megnevezése:
Biológiai vizsgálatok I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Természetes- és mesterséges társulásokat vizsgál, termőhelyi viszonyok becslését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ökoszisztémák és típusaik
B típus Termőhelyi viszonyok becslése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Szaktanterem
Természeti környezet
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Növény-, és állathatározási gyakorlatok. A rét vagy legelő és az erdei társulások vizsgálata,
fajfelismerés gyakorlása, őszi és/vagy tavaszi aszpektus megfigyelése.
.Vízparti zonáció vizsgálata, fajfelismerés gyakorlása, őszi és/vagy tavaszi aszpektus
megfigyelése. Mesterséges társulások vizsgálata. A közvetlen környezet jellegzetes
társulásának globális vizsgálata.Termőhelyi viszonyok becslése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.3/2217-06
A tananyagelem megnevezése:
Biológiai vizsgálatok II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyes környezeti elemek állapotát/állapotváltozását biotikus index-ek alkalmazásával
meghatározza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Biotikus index-ek alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tájékozódás
4. szint Térérzékelés
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A levegő, a víz- és a talaj állapotának meghatározása.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.4/2217-06
A tananyagelem megnevezése:
Fizikai, kémiai vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű, helyszíni mérésre alkalmas műszereket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajvizsgálatok
C típus Helyszíni műszeres mérések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Írásos elemzések készítése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Műszeres laboratórium
Természeti környezet
Képzési idő:
66 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajfeltárási módok, próbagödör kiemelés. Szemeloszlás vizsgálat. A talaj Arany-féle
kötöttségi számának, kapilláris vízemelésének,vízáteresztő képességének,
higroszkóposságának meghatározása.
Hézagtérfogat és hézagtényező, tömörség, tömörségi fok vizsgálata. Egyszerű vízminőségi
vizsgálat. Térfogatmérő eszközök használata és mérőoldat készítés.
A környezeti elemek állapotát, a mezőgazdasági termények minőségét egyszerű, helyszíni
mérésre alkalmas eszközökkel meghatározza.
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24. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/1.1/2218-06
A tananyagelem megnevezése:
Biomassza keletkezése, hasznosításának fő irányai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Energetikai célra hasznosítható növényeket termeszt (repce, cukorrépa, energiafű)
Mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítja (szalma,
kukoricaszár/csutka stb.)
Állati eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít
Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat hasznosít
(faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Energetikai célra hasznosítható növényeket termesztése (repce, cukorrépa, energiafű)
A típus Mezőgazdasági eredetű hulladékok és melléktermékek hasznosítása
A típus Élelmiszer-ipari hulladékok és melléktermékek hasznosítása
A típus Mezőgazdasági termények, melléktermékek és hulladékok hasznosítása
A típus Állati eredetű biomassza hasznosítása
A típus Erdőgazdálkodási és fafeldolgozási melléktermékek és hulladékok hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biomassza fogalma, növényi és állati biomassza.Csoportosítás a termelési-felhasználási
láncban elfoglalt helyük alapján: elsődleges-, másodlagos-, harmadlagos biomassza.
A biomassza hasznosításának fő irányai: élelmiszertermelés, takarmányozás, energetikai
hasznosítás, az agráripari termékek alapanyaggyártása.A biomassza felhasználásának
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25. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/2.1/2218-06
A tananyagelem megnevezése:
A biomassza energia-hasznosításának elméleti háttere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítja (szalma,
kukoricaszár/csutka stb.)
Állati eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít
Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat hasznosít
(faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági eredetű hulladékok és melléktermékek hasznosítása
A típus Élelmiszer-ipari hulladékok és melléktermékek hasznosítása
A típus Mezőgazdasági termények, melléktermékek és hulladékok hasznosítása
A típus Állati eredetű biomassza hasznosítása
A típus Erdőgazdálkodási és fafeldolgozási melléktermékek és hulladékok hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Csoportos versenyjáték 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bioenergia fogalma és keletkezése. A hasznosítás fizikai alapjai. Biomassza
energiaforrások.A biomassza,mint energiahordozó jellemzői.
Hasznosításának lehetőségei: közvetlenül (tüzeléssel, előkészítés nélkül, közvetve (kémiai
átalakítás után folyékony üzemanyagként
vagy éghető gázként, alkohollá erjesztés után üzemanyagként, növényi olajok
észterezésével biodízelként, anaerob fermentálás után biogázként).
A biomassza energetikai célokra történő hasznosításának előnyei.
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26. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.1/2218-06
A tananyagelem megnevezése:
A biomassza hasznosítási lehetősége Magyarországon
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítja (szalma,
kukoricaszár/csutka stb.)
Állati eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít
Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat hasznosít
(faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági eredetű hulladékok és melléktermékek hasznosítása
A típus Élelmiszer-ipari hulladékok és melléktermékek hasznosítása
A típus Mezőgazdasági termények, melléktermékek és hulladékok hasznosítása
A típus Állati eredetű biomassza hasznosítása
A típus Erdőgazdálkodási és fafeldolgozási melléktermékek és hulladékok hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.2/2218-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényi eredetű melléktermékek és hulladékok hasznosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági termények melléktermékeit, hulladékait hasznosítja (szalma,
kukoricaszár/csutka stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mezőgazdasági eredetű hulladékok és melléktermékek hasznosítása
A típus Élelmiszer-ipari hulladékok és melléktermékek hasznosítása
A típus Mezőgazdasági termények, melléktermékek és hulladékok hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
50/Szaktanterem
40/Tangazdaság
10/Üzemlátogatás
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
bálázott szalma, kukoricaszár, kukoricacsutka, napraforgószár, nyesedék, venyige,
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.3/2218-06
A tananyagelem megnevezése:
Állati eredetű biomassza hasznosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állati eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Állati eredetű biomassza hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
50/Szaktanterem
40/Tangazdaság
10/Üzemlátogatás
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
trágyafélék
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.4/2218-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket és hulladékok hasznosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, illetve hulladékokat hasznosít
(faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs stb.)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Erdőgazdálkodási és fafeldolgozási melléktermékek és hulladékok hasznosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
50/Szaktanterem
40/Tangazdaság
10/Üzemlátogatás
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fahulladékok hasznosítási lehetőségei (faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs, kéreg,
faforgács, stb.). Erdőgazdálkodás melléktermékeinek hasznosítási lehetőségei.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
382/3.5/2218-06
A tananyagelem megnevezése:
Energetikai célra termesztett növények termesztéstechnológiái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Energetikai célra termeszt növényeket (repce, cukorrépa, kukorica, energiafű, különböző
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Energetikai célra hasznosítható növények termesztése (repce, cukorrépa, energiafű)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
50/Szaktanterem
40/Tangazdaság
10/Üzemlátogatás
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az energetikai célú növénytermesztés akadályai. Energetikai hasznosítás céljából
növényfajok termesztéstechnológiái: különböző fafajok (nyár, fűz, akác), magas
cukortartalmú haszonnövények (cukorcirok, cukorrépa)
magas cukortartalmú haszonnövények (cukorcirok, cukorrépa), magas olajtartalmú
növények (napraforgó, repce, szója), energiafű.
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