ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS
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,
– a 31 623 01 1000 00 00 aonosító számú Erdészeti szakmunkás szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról 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: 31 623 01 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Erdészeti szakmunkás

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

6211

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
40 %
60 %

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

van
1 év
nem szervezhető
1

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:
–
–
–
–

tanterem
erdőterület
tanműhely
xy szaktanterem

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
–
–
–
–

erdőterület
tanterem
tanműhely
természeti környezet

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:
a
képzés
megkezdhető
a
mezőgazdasági
szakmacsoportra a 8/2008 (I.23.) FVM rendelet 3.
számú mellékletében meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetők a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is, vagy
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
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
6211

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Erdész, segéderdész

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Erdőművelési feladatokat old meg
Erdőhasználat feladatokat végez
Erdővédelmi feladatokat végez
Vadgazdálkodási feladatokat végez
Kezeli, karbantartja a motorfűrészeket, adaptereket
Kezeli és karbantartja az erdészeti erő-, és munkagépek
Betartja a munkavédelem és az Erdészeti Biztonsági Szabályzat általános szabályait
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 623 01 0000 00 00
Erdésztechnikus
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:
1678-06 Vállalkozói ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tárgyal az érdekelt felekkel
Költségvetést, árajánlatot készít
Szerződést köt
Gépeket szerez be, embereket alkalmaz
Munkdokumentációt, üzleti tervet készít, számlát kezel
Kezeli az alkatrészeket, üzemanyagot, készletről, kiadásról nyilvántartást vezet
Munkáért felelősséget vállal
Vágástéri munkaszervezést végez. Ellenőrzi a biztonsági szabályok betartását, az
eszközök szakszerű kezelését
Bevallásokat készít
Megválasztja a számára kedvező vállalkozási formát, elvégzi az indításhoz szükséges
teendőket
Felhasználja a mezőgazdasági támogatásokat és hitel lehetőségeket
Alkalmazza a marketing eszközeit
Érdeklődik a szakma új technikái iránt és folyamatosan fejleszti ismereteit
Munkáját az erdészeti, vadászati és természetvédelmi jogszabályok betartásával végzi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A vállalkozásra vonatkozó alapvető törvények, rendeletek
D Vállalkozási formák
D Az üzleti terv tartalma, felépítése
D A vállalkozás létrehozásának lépései
D A belső és külső források biztosításának feltételei
D A telephely kiválasztásának szempontjai
C A feladat elvégzéséhez szükséges létszám, és munkakörök
C A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C A vagyonvédelem biztosításának módjai
D Finanszírozási pályázati lehetőségek
C A szerződések megkötésére és felbontására vonatkozó szabályok
D A piaci folyamatok követése
D A vállalkozással kapcsolatos adminisztratív feladatok
C A munkatársak, alkalmazottak, alvállalkozók kiválasztása
C Szakmai továbbképzéseken való részvétel, információhoz jutás
D A vállalkozás átszervezésének lehetőségei
D A vállalkozás mergszüntetésének formái, gyakorlati teendői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4

3
3
3
3
3
3
3

Kézírás
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi beszédkészség
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Pontosság
Monotónia-tűrés
Térlátás
Külső megjelenés
Erős fizikum
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Motiváló készség
Motiválhatóság
Kezdeményezőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Konfliktuskerülő készség
Kompromisszum-készség
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Áttekintő képesség
Helyzetfelismrés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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A környezet tisztán tartása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Figyelemösszpontosítás
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1679-06 Biztonságos munkavégzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza és betartja az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásait
Alkalmazza és betartja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési
munkákra vonatkozó előírásait
Alkalmazza és betartja az EBSZ lakott területen végzett fakitermelési munkákra
vonatkozó szabályait
Alkalmazza és betartja az EBSZ faanyagmozgatásra vonatkozó szabályait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A biztonságos munkavégzés általános feltételei, a foglalkozási ártalmak
B A munkahelyi környezet védelme
A munkavégzés környezetre gyakorolt káros hatásai és azok megelőzésének
A
lehetőségei
C A munkavédelem fogalma és jelentősége
B A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
B Az EBSZ általános előírásai
B Az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásai
B Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai
B Az EBSZ lakott területen végzett munkákra vonatkozó előírásai
B Az EBSZ faanyagmozgatásra vonatkozó előírásai
B

Ismeri a vadgazdálkodásra és a fegyverhasználatra vonatkozó biztonsági szabályokat

B
C

A tűzveszélyt jelentő tényezők és azok megszüntetésének módjai
A munkavédelem, a környezetvédelem és a tűzelhárítás jogi szabályozása
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szöveg megértése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Precizitás
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Motiváló készség
Irányíthatóság
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1681-06 Erdészeti alapismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi az alapvető a talajvizsgálatokat
Talajmintákat gyűjt
Használja az alapvető meteorológiai eszközöket
Csoportosítja a különböző fa- és cserjefajokat
Csoportosítja a különböző fafajokat rügyük, levelük, kérgük, fájuk és termésük
alapján
Figyelembe veszi az időjárás növény és állatvilágra gyakorolt hatásait
Alkalmazza az erdővédelem módszereit
Észleli és felismeri a kórokozókat és a károsítókat
El tudja különíti a biotikus és az abiotikus károkat
Működteti az erdővédelmi eszközöket, berendezéseket
Ellenőrzi az erdősítések védelmét
Erdei madáretetőket készít, részt vesz a madárvédelemben
Megszünteti az illegális szemétlerakókat
Karbantartja a határjeleket
Közreműködik az erdei közjóléti létesítmények karbantartásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
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A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A termőhely tényezőinek ismerete
C Az erdészeti genetikai talajtipusrendszer ismerete
C Hidrológiai viszonyok ismerete
B Erdővédelemtani alapfogalmak ismerete
B Az élettelen tényezők okozta betegségek
B Az élő tényezők okozta betegségek
B Megelőző védekezési módok
B Megszűntető védekezéi módok ismerete
C A leggyakoribb védett növények ismerete
C A védett állatok ismerete
B A fa felépítésének ismerete
B A fenyők általános jellemzése
B Az állományalkotó kemény és lágy lombos fák ismerete
B A legfontosabb cserjefajok ismerete
B A legfontosabb lágyszárúak és egyéb növények ismerete
B A legfontosabb ehető és mérgező gombák ismerete
B Az erdőgazdálkodás hazai gyakorlatának ismerete
B A faállományok jellemzői
B Erdőrendezéstani alapimeretek
C Az erdő állatvilágának ismerete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szöveg megértése
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Szakmai nyelvi beszédkészség
3
Információforrások kezelése
3
"A" rajz olvasása,értelmezése
3
"A" jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Pontosság
Látás
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Egyensúlyérzékelés
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Monotónia-tűrés
Térlátás
Szorgalom, igyekezet
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Rugalmasság
Kockázatvállalás
Tapintás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Fogalmazó készség
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Motiváló készség
Kompromisszumkészség
Konfliktuskerülő készség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Tervezési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés -feltárás
Következtetési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Értékelési képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
Eredményorientáltság
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1682-06 Erdőművelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a magtermesztéssel kapcsolatos feladatokat
Megállapítja a mag érettségi állapotát
Begyűjti a magot
Bemutatja a maggyűjtési módokat
Használja a maggyűjtéshez szükséges biztonsági eszközöket
Tárolja a magokat
Tud szaporítóanyagot termeszteni
Elvégzi az erdészeti nemesítési munkák során alkalmazott oltást és szemzést
Csemetekerti talajmunkákat végez
Magot vet kézzel
Gépi magvetést végez
Kezeli a csemetetermesztés során használatos eszközöket, gépeket
Elvégzi a csemeték ápolását, kiemelését, osztályozását, iskolázását, kötegelését
Szakszerűen tárolja a szaporítóanyagot
Kézi talaj-előkészítést végez
Gépi talaj-előkészítést végez
Erdősítési, erdőnevelési munkákat végez
Kezeli a különféle szaporítóanyagokat
Elvégzi az erdősítési és ápolási munkákat kézi eszközökkel
Elvégzi az erdősítési és ápolási munkákat gépi eszközökkel
Végrehajtja az erdő egyes fejlődési szakaszaiban a szükséges nevelővágásokat
Figyelembe veszi a gyakorlati faosztályozás szempontjait
Meghatározza az erdővédelemben alkalmazott vegyszereket
Közreműködik a különböző kórokozók és károsítók ellenivédekezési módokban
Részt vesz a kármegelőzési munkákban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Felismeri a fontosabb fa és cserjefajok terméseit
B Ismeri a fontosabb fafajok termésének érési és gyűjtési idejét
B Ismeri a maggyűjtési és kezelési módokat
B Ismeri a tobozgyűjtési- és kezelési módokat
B Felismeri a legfontosabb fa- és cserjefajok csemetéit
B Ismeri a vegetatív és a generatív szaporítási módokat
B Ismeri a csemetenevelés eljárásait
B Ismeri a csemetetermelés eszközeit
B Ismeri a csemeték osztályozását
B Ismeri a területelőkészítési módokat
B Ismeri a teljes talajelőkészítést
B Ismeri a részleges talajelőkészítést
B Ismeri a csemetekerti talajmunkákat
B Ismeri a tápanyagutánpótlási munkákat
A Ismeri az erdőtelepítés és az erdőfelújítás közötti különbségeket
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B

Ismeri az erdősítési hálózatokat
Ismeri az erdő fejlődési szakaszait
Ismeri a legfontosabb állományszerkezeti tényezőket
Ismeri az áplások módjait, célját
Ismeri a vetés és az ültetés szabályait
Ismeri a tisztítások célját, feladatait, módjait
Ismeri a gyérítések célját, feladatait, módjait
Meg tudja különböztetni a véghasználati módokat
Ki tudja számítani a mag- és csemeteszükségletet
Erdővédelemtani alapfogalmak ismerete
Az élettelen tényezők okozta betegségek
Az élő tényezők okozta betegségek
Megelőző védekezési módok
Megszüntető védekezési módok ismerete
A növényvédőszerek csoportosítása és felhasználása
Növényvédelmi technológiák
Az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
"A" jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
5
Testi erő
5
Motorfűrészek használata
5
Motorros adapterek használata
5
Közelítőgépek használata
5
A fakitermelés gépei használata
5
Mezőgazdasági erőgépek használata
5
Erdészeti munkagépek használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Egyensúlyérzékelés
Monotónia-tűrés
Stressztűrő képesség
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Szorgalom, igyekezet
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Rugalmasság
Kockázatvállalás
Tapintás
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Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Motiváló készség
Kompromisszumkészség
Konfliktuskerülő készség
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Tervezési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés -feltárás
Következtetési képesség
Okok feltárása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Értékelési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kritikus gondolkodás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1684-06 Vadgazdálkodás alapjai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Csoportosítja a hazai vadászható és védett vadfajokat
Vadgazdálkodási berendezéseket létesít
Vadetetést végez
Karbantartja a vadetetőket, leseket
Közreműködik egyéni és társas vadászatokban
Közreműködik a vadkármegelőzésben és elhárításban
Gondoskodik a vadállomány védelméről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az erdő állatvilágának ismerete
B A vadászati alapismeretek
B A vadászható nagyvadfajok ismerete
B A vadászható apróvadak ismerete
12

B
B
D
B
C
C

Vadászati módszerek ismerete
A vadászatot szolgáló eszközök, berendezések ismerete
Lőfegyverismeret
Vadgazdálkodási ismeretek
Természetvédelmi korlátozások
A védett állatok ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi beszédkészség
3
Információforrások kezelése 3-5 szint
3
"A" rajz olvasása,értelmezése 1-5 szint
3
"A" jelképek értelmezése 3-5 szint
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
5
Tér-érzékelés
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Látás
Precizitás
Hallás
Állóképesség
Erős fizikum
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Egyensúlyérzékelés
Monotónia-tűrés
Stressztűrő képesség
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
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Szorgalom, igyekezet
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Rugalmasság
Kockázatvállalás
Tapintás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Motiváló készség
Kompromisszumkészség
Konfliktuskerülő készség
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerekben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Tervezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés -feltárás
Következtetési képesség
Okok feltárása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Értékelés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1685-06 Erdészeti erő-, és munkagépek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli az erdészeti erő- és munkagépeket
Közelítőgépeket kezel
Mezőgazdasági vontatót vezet
Alkalmazza az erdészeti munkagépek kezelésének szabályait
Szállító- és rakodógépeket kezel
Kezeli a csemetetermesztés gépeit
Kezeli a felkészítés gépeit
Fakitermelési gépeket kezel
Csörlőket kezel
Kezeli a speciális erőművelési erdészeti gépeket
Kezeli a talajelőkészítés gépeit
Kezeli a tápanyag-utánpótlás gépeit
Kezeli a növényvédelem gépeit
Karbantarja az erő- és munkagépeket
Használja és karbantarja az erdészeti kézi szerszámokat
Egyszerűbb gépi javításokat végez
Szükség esetén a munkaadottságokhoz igazodva alkatrészt cserél
Élezi a szerszámokat
Szakszerűen tárolja a karbantartott gépeket, eszközöket
Használja az előírt védőfelszereléseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Gépüzemeltetési alapfogalmak
A Járműtechnikai alapfogalmak
A Az erdészeti szakmunkás által használt gépek, eszközök jellemzői
A Gépek, eszközök szerkezeti egységei
A Gépek eszközök működési elve
A Gépek, eszközök beállításának elve
C Mérőműszerek használata
A A gépekre, eszközökre vonatkozó karbantartási előírások
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A
A
A

A karbantartás eszközei, szerszámai, anyagai
A kezelési és karbantartási utasításban szereplő előírások ismerete
A karbantartáshoz kiadott műszaki dokumentáció ismerete

A

A karbantartási feladatok munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírásainak az ismerete

B
C
C
B
A

A gépjavítás fogalma, jelentősége
Az üzemzavar, a meghibásodás felismerése
Javításhoz használt eszközök, anyagok
Egyszerűbb javítási feladatok
A javított gépek ellenőrzése
A javított gépekre, eszközökre vonatkozó munka-, tűz-, és környezetvédelmi
előírások ismerete
A környezeti adottságok géphasználatot befolyásoló tényezői
A közúti közlekedés és a szállítás szabályainak ismerete
Gépek, eszközök üzemeltetése és azok technológiái
A géüzemeltetés munka-, környezet-, és tűzvédelmi szabályai

B
B
A
A
A

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3
Hallott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi beszédkészség
3
Információforrások kezelése
3
"A" rajz olvasása,értelmezése
3
"A" jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
5
Térérzékelés
5
Motorfűrészek
5
Motorros adapterek
5
Közelítőgépek
5
A fakitermelés gépei
5
Mezőgazdasági erőgépek
5
Erdészeti munkagépek
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Pontosság
Látás
Precizitás
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Hallás
Állóképesség
Erős fizikum
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Egyensúlyérzékelés
Monotónia-tűrés
Stressztűrő képesség
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Szorgalom, igyekezet
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Rugalmasság
Kockázatvállalás
Tapintás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Motiváló készség
Kompromisszum-készség
Konfliktuskerülő készség
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
17

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerekben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Tervezési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés -feltárás
Következtetési képesség
Okok feltárása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Értékelési képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1765-06 Fakitermelés, faanyagmozgatás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fakitermeléseket végez
Elvégzi a fadöntést
Leveszi a fennakadt fát
Ledarabolásos gyérítést végez
Tulajdonságai és hibái alapján elbírálja a kitermelt fa minőségét
Elvégzi a választékolást
Számbaveszi a faanyagot
Elvégzi a faanyagmozgatás műveleteit
Használja a közelítés eszközeit, gépeit
Részt vesz a szállítási munkákban
Rakodást végez
Közreműködik az erdészeti utak, műtárgyak építésében, karbantartásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
C
C
C
C
B
B
B
B
B
A
A
A

A fahasználat tevékenységi köre
Ismeri a fa fizikai tulajdonságait
Ismeri a fontosabb fahibákat
Ismeri a fakitermelés munkaműveleteit
Ismeri a döntés munkarendjét
Ismeri az erdei választékokat, azok szabványait és az Európa országaiba irányuló
feldolgozatlan fa szabványait
Ismeri a választékolás módját, eszközeit
Ismeri a számbavétel módjait, eszközeit, nyomtatványait
Ismeri a fakitermelés munkaműveleteit befolyásoló tényezőket
Ismeri a fennakadt fák levételének a veszélyeit
Ismeri a különleges alakú fák döntésének módjait
Ismeri a fahasználat munkahelyeit
Ismeri a tömeg-darab törvény összefüggéseit
Ismeri a szállítás feladatait, módjait
Ismeri a fakitermelések során alkalmazott munkarendszereket
Ismeri az erdészeti feltáróhálózat fontosságát
Ismeri a rakodás módjait
Gépészeti alapanyagok, azok jellemzői és felhasználási köre
Gépelemek
Gépüzemeltetési alapfogalmak
Járműtechnikai alapfogalmak
Erdőgazdasági gépek, eszközök jellemzői
Erdőgazdasági gépek, eszközök szerkezeti egységei
Erdőgazdasági gépek eszközök működési elve
Erdőgazdasági gépek eszközök beállításának elve
Környezeti adottságok géphasználatot befolyásoló tényezői
A közúti közlekedés és szállítás szabályainak ismerete
Erdőgazdasági gépek, eszközök üzemeltetése, technológiai helyük
A gépüzemeltetés munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Térérzékelés
Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök,
5
faanyagmozgató eszközök, felkészítő eszközök, jelölő eszközök, stb.)
5
Motorfűrész és adaptereinek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Látás
Pontosság
Felelősségtudat
Tűrőképesség
Monotónia-tűrés
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Döntésképesség
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Térlátás
Hallás
Türelmesség
Erős fizikum
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kritikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1766-06 Gallyazás, darabolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a gallyazást
Elődarabolást, darabolást végez
Végrehajtja a felkészítés műveleteit
Sarangba, máglyába készletez
Közreműködik a belső anyagmozgatásban
Kezeli a motorfűrészeket
Adaptereket és egyéb motoros berendezéseket kezel
Figyelemmel kíséri a szerzszámok és a motorfűrészek használhatóságát
Napi és időszakos karbantartást végez
Használja a motorfűrészes és adapteres munkához szűkséges védőfelszereléseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Ismeri a gallyazás munkarendjét
A Ismeri a darabolás módjait
A Ismeri a felkészítési módokat
A Ismeri a készletezési módokat
A Ismeri a közelítés feladatait, módjait
A Ismeri a belső anyagmozgatással kapcsolatos teendőket
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Testi erő
5
Tér-érzékelés
Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, felkészítő
5
eszközök, jelölő eszközök, stb.) használata
5
Motorfűrész és adaptereinek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Látás
Pontosság
FelelősségtudatTűrőképesség
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Hallás
Térlátás
Türelmesség
Erős fizikum
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképeség
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1767-06 Mellékhasználati ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Erdei mellékterméket gyűjt
Növényi eredetű melléktermékeet gyűjt
Az állati eredetű melléktermékek hasznosításában közreműködik
Részt vesz az erdő ásványi eredetű melléktermékeinek hasznosításában.
Közreműködik az erdei melléktermékek értékesítésében
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Ismeri az erdei melléktermékek gyűjtésének módszereit
A Ismeri az erdei melléktermékek tárolásának módjait
A Ismeri az erdei melléktermékek értékesítésének módjait
A Megszervezi a melléktermékek gyűjtését
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg megfogalmazása
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Mennyiségérzék
4
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Látás
Pontosság
Kitartás
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Értékelési képesség
Logikus gondolkodás
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A 31 623 01 1000 00 00 azonosító számú, Erdészeti szakmunkás megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1678-06
Vállalkozói ismeretek
1679-06
Biztonságos munkavégzés
1681-06
Erdészeti alapismeretek
1682-06
Erdőművelési ismeretek
1684-06
Vadgazdálkodás alapjai
1685-06
Erdészeti erő- és munkagépek
1765-06
Fakitermelés, faanyagmozgatás
1766-06
Gallyazás, darabolás
1767-06
Mellékhasználati ismeretek
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8. A képzés szerkezete
A 31 623 01 1000 00 00 azonosító számú, Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

392/1.0/1685-06

392/1.0/1765-06

392/3.0/1766-06

392/2.0/1685-06

392/1.0/1679-06
392/1.0/1682-06
392/2.0/1682-06

392/3.0/1682-06
392/1.0/1681-06

392/1.0/1765-06

392/1.0/1766-06
392/2.0/1766-06
392/1.0/1679-06 392/3.0/1766-06

392/2.0/1685-06

392/1.0/1765-06

392/1.0/1685-06

392/1.0/1682-06
392/2.0/1682-06
392/3.0/1682-06

392/1.0/1681-06

392/5.0/1681-06

392/4.0/1681-06

392/3.0/1681-06

392/1.0/1679-06
392/2.0/1681-06

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

392/2.0/1679-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

392/2.0/1681-06

392/3.0/1681-06
392/1.0/1766-06

392/4.0/1681-06
392/5.0/1681-06

392/2.0/1766-06

392/2.0/1679-06

1 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-el jelölt sávok a heti két
testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés”
megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 140 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
392/4.0/1684-06

392/3.0/1679-06

392/2.0/1765-06

392/3.0/1685-06

392/3.0/1685-06

392/2.0/1765-06

392/1.0/1684-06
392/4.0/1684-06
392/3.0/1684-06
392/5.0/1682-06

392/3.0/1765-06

392/4.0/1685-06

392/1.0/1684-06
392/3.0/1679-06
392/3.0/1684-06

392/1.0/1678-06
392/1.0/1767-06
392/1.0/1679-06
392/2.0/1679-06
392/5.0/1682-06
392/4.0/1681-06
392/4.0/1685-06 392/2.0/1767-06

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

392/4.0/1682-06
392/2.0/1767-06
392/5.0/1682-06
392/4.0/1685-06

1 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-el jelölt sávok a heti két
testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés”
megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység
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

sorszáma

A 31 623 01 1000 00 00 azonosító számú, Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegység
óraszáma

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

azonosítója

megnevezése

392/1.0/1678-06
392/1.0/1679-06
392/2.0/1679-06
392/3.0/1679-06
392/1.0/1681-06
392/2.0/1681-06
392/3.0/1681-06
392/4.0/1681-06
392/5.0/1681-06
392/1.0/1682-06
392/2.0/1682-06
392/3.0/1682-06
392/4.0/1682-06
392/5.0/1682-06
392/1.0/1684-06
392/2.0/1684-06
392/3.0/1684-06
392/4.0/1684-06
392/1.0/1685-06
392/2.0/1685-06
392/3.0/1685-06
392/4.0/1685-06
392/1.0/1765-06
392/2.0/1765-06
392/3.0/1765-06
392/1.0/1766-06
392/2.0/1766-06
392/3.0/1766-06
392/4.0/1766-06
392/1.0/1767-06
392/2.0/1767-06
392/3.0/1767-06

Vállalkozói ismeretek
Balesetelhárítás
Munkavédelem és tűzvédelem
Környezetvédelem
Erdészeti ökológia
Erdészeti növénytan
Erdészeti állattan
Erdővédelmi ismeretek
Erdőrendezési ismeretek
Szaporítóanyagtermelés
Csemetekerti munkák
Talajelőkészítés
Erdősítés
Erdőnevelés
Állatismeret
Vadászati módszerek
Vadászati berendezések
Vadászati gyakorlatok
Kézben hordozható eszközök
Erőgépek
Munkagépek
Biztonságtecnika
Fakitermelés
Faanyagmozgatás
Munkarendszerek
Gallyazás
Darabolás
Felkészítés
Készletezés
Növényi eredetű melléktermékekÁllati eredetű melléktermékek
Ásványi eredetű melléktermékek
Mindösszesen óra:

elméleti

32
42
6
4
10
30
10
8
14
24
24
24
24
40
32
16
16
0
36
36
40
24
72
56
8
24
24
12
12
8
4
4
716

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
14
49
14
14
14
14
28
28
35
84
28
21
28
18
42
98
154
0
105
105
0
21
21
14
14
7
7
7
984

összes

32
42
6
4
24
79
24
22
28
38
52
52
59
124
60
37
44
18
78
134
194
24
177
161
8
45
45
26
26
15
11
11
1700

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 eredményes elvégzése, amely egyenértékű modulzáró vizsga
eredményes letételével.
Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány (T kategória, vagy a B kategória)
Igazolt targoncavezetési gyakorlat 15 óra/fő
Igazolt rakodógép-kezelési gyakorlat 15 óra/fő
Igazolt közelítőgép kezelői gyakorlat 15 óra/fő
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1678-06 Vállalkozói ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat
készítése, vállalkozás indításával kapcsolatos ügyek intézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1679-06 Biztonságos munkavégzés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az EBSZ szabályainak alkalmazása a képzés moduljainak gyakorlati vizsgáin.
Amennyiben a vizsgázó a gyakorlati feladat végrehajtása során saját, vagy más
testi épségét veszélyezteti, a vizsgát meg kell szakítani és a vizsgázó elégtelen
osztályzatot kap
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
komplex gyakorlati Értékelése önállóan történik
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az EBSZ szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1681-06 Erdészeti alapismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Növényfelismerés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Növénytani és termőhelytani 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 50%
2. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1682-06 Erdőművelési ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Erdőművelési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Erdőművelési feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. Vizsgafeladat:
Erdőművelési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülés 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 40%
3. Feladat 30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1684-06 Vadgazdálkodás alapjai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Felismerés, kisegítő munkákban való közreműködés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vadfajok jellemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1685-06 Erdészeti erő- és munkagépek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gépkezelés és karbantartás.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Erő- és munkagéptani ismeretek.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Erőgéptan, munkagéptan, gépkezelés és karbantartás, erőgéptan, munkagéptan,
gépkezelés és karbantartás.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
7. vizsgarész
–
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1765-06 Fakitermelés, faanyagmozgatás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fadöntés, közelítés végrehajtása, közelítés közelítőgéppel, rakodás rakodógéppel,
a motorfűrész, a fakitermelés és anyagmozgatás gépeinek üzemeltetése,
karbantartása, választékolás, számbavétel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fakitermelés és faanyagmozgatás alapfogalmai, tevékenységi köre,
munkaműveletei, az alkalmazott gépek, eszközök üzemeltetése, karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A hozzárendelt 3. Vizsgafeladat:
Fakitermelési, faanyagmozgatási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 30%
3. Feladat 20%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1766-06 Gallyazás, darabolás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gallyazás
vagy
darabolás
valamint
felkészítés
vagy
készletezés
munkaműveleteinek végrehajtása, motorfűrészek kezelése és karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gallyazási, darabolási 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%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1767-06 Mellékhasználati ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Erdei melléktermékek összegyűjtése, csoportosítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 623 01 1000 00 00 azonosító számú, Erdészeti szakmunkás megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 10
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 10
10. vizsgarész: 10

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
Mentesül a szakmai vizsga alól az, 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 Erdészeti
szakmunkás szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.

31

II. A központi program tananyagegységei
A 31 623 01 1000 00 00 azonosító számú, Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

392/1.0/1678-06

Vállalkozói
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

392/1.1/1678-06
392/1.2/1678-06
392/1.3/1678-06
392/1.4/1678-06
392/1.5/1678-06
392/1.6/1678-06
392/1.7/1678-06

8
6
4
4
4
4
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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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:
392/1.1/1678-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozásra vonatkozó jogszabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bevallásokat készít
Megválasztja a számára kedvező vállalkozási formát, elvégzi az indításhoz szükséges
Felhasználja a mezőgazdasági támogatásokat és hitel lehetőségeket
Munkáját az erdészeti, vadászati és természetvédelmi jogszabályok betartásával végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozásra vonatkozó alapvető törvények, rendeletek
D típus Vállalkozási formák
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozóra vonatkozó vállalkozói, szakmai, adó, mukavédelmi és környezetvédelmi
jogszabályok. Vállalkozási formák.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.2/1678-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás létesítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megválasztja a számára kedvező vállalkozási formát, elvégzi az indításhoz szükséges
Gépeket szerez be, embereket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
D típus A vállalkozás létrehozásának lépései
D típus A belső és külső források biztosításának feltételei
D típus A telephely kiválasztásának szempontjai
C típus A feladat elvégzéséhez szükséges létszám, és munkakörök
C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C típus A vagyonvédelem biztosításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Kézírás
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismrés
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás létrehozásának lépései; az üzleti erv tartalma, felépítése, elkészítése; a belső
és külső források biztosítása.
A telephely megválasztása, a feladat ellátásához szükséges létszám és szervezeti felépítés
meghatározása; a szükséges eszközök biztosítása; vagyonvédelem.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.3/1678-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás működtetése I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyal az érdekelt felekkel
Költségvetést, árajánlatot készít
Szerződést köt
Munkdokumentációt, üzleti tervet készít, számlát kezel
Munkáért felelősséget vállal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Finanszírozási pályázati lehetőségek
C típus A szerződések megkötésére és felbontására vonatkozó szabályok
D típus A piaci folyamatok követése
D típus A vállalkozással kapcsolatos adminisztratív feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Erős fizikum
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piaci folyamatok vizsgálata, a szerződés elkészítése, az adminisztratív feladatok,
bevallások készítése, pályázati források kihasználása, munkatársak, alvállalkozók
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.4/1678-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli az alkatrészeket, üzemanyagot, készletről, kiadásról nyilvántartást vezet
Alkalmazza a marketing eszközeit
Érdeklődik a szakma új technikái iránt és folyamatosan fejleszti ismereteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakmai továbbképzéseken való részvétel, információhoz jutás
D típus A vállalkozás átszervezésének lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Módszeres munkavégzés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Külső megjelenés
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Kompromisszum-készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagnyilvántartások készítése, vezetése; a vállakozás bevezetése a piacra, a marketing; a
működés értékelése; a vállakozás átszervezésének, megszüntetésének lehetőségei; a
szakmai fejlődés útjai.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.5/1678-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése III.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felhasználja a mezőgazdasági támogatásokat és hitel lehetőségeket
Vágástéri munkaszervezést végez. Ellenőrzi a biztonsági szabályok betartását,
az eszközök szakszerű kezelését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkatársak, alkalmazottak, alvállalkozók kiválasztása
C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Kézírás
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Figyelem összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás működtetéséhez figyelembe veszi a pályázati lehetőségeket.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.6/1678-06
A tananyagelem megnevezése:
A piac és a vállalkozás kapcsolata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érdeklődik a szakma új technikái iránt és folyamatosan fejleszti ismereteit
Tárgyal az érdekelt felekkel
Költségvetést, árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szerződések megkötésére és felbontására vonatkozó szabályok
D típus A piaci folyamatok követése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
A környezet tisztán tartása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Külső megjelenés
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Meggyőzőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megkeresi a piaci lehetőségeket.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.7/1678-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás megszűntetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyal az érdekelt felekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás átszervezésének lehetőségei
D típus A vállalkozás mergszüntetésének formái, gyakorlati teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Intenzív munkavégzés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Prezentációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megszűnteti a vállalkozást.
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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:
392/1.1/1679-06
A tananyagelem megnevezése:
Az erdőművelés munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza és betartja az EBSZ erdőművelési munkáitra vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az EBSZ erdőművelésre vonatkozó szabályai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.2/1679-06
A tananyagelem megnevezése:
Az erdőben és a lakott területen kívül végzett fakitermelés munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza és betartja az EBSZ erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkáitra
vonatkozó előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett fakitermelésre vonatkozó szabályai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.3/1679-06
A tananyagelem megnevezése:
A lakott területi fakitermelés munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza és betartja az EBSZ lakott területen végzett fakitermelési munkáira vonatkozó
szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az EBSZ lakott területen végzett munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az EBSZ lakott területi fakitermelésre vonatkozó szabályai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.4/1679-06
A tananyagelem megnevezése:
A faanyagmozgatás munkavédelmi szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza és betartja az EBSZ faanyagmozgatásra vonatkozó szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az EBSZ faanyagmozgatásra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
AZ EBSZ Fanyagmozgatásra vonatkozó szabályai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. 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:
392/2.1/1679-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkavédelem és a tűzvédelem alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A biztonságos munkavégzés általános feltételei, a foglalkozási ártalmak
C típus A munkavédelem fogalma és jelentősége
B típus A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
B típus Az EBSZ általános előírásai
C típus A munkavédelem, környezetvédelem és tűzelhárítás jogi szabályozása
B típus Ismeri a vadgazdálkodásra és a fegyverhasználatra vonatkozó biztonsági szabályokat
B típus A tűzveszélyt jelentő tényezők és azok megszüntetésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismeri és betartja a munkavédelem általános szabályait. Betartja a tűzvédelem előírásait.
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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:
392/3.1/1679-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A munkahelyi környezet védelme
A típus A munkavégzés környezetre gyakorolt káros hatásai és azok megelőzésének lehetőségei
B típus A tűzveszélyt jelentő tényezők és azok megszüntetésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Motiváló készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Figyelembeveszi és betartja a környezetvélmi szabályokat és előírásokat.

45

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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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:
392/1.1/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Az erdő, mint életközösség
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az erdőgazdálkodás hazai gyakorlata
B típus A faállományok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdő, mint életközösség. Megújítható energiaforrás. Az erdő funkciói. Magyarország
erdősültsége.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.2/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Termőhelyismerettani alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelembe veszi az időjárás növény és állatvilágra
gyakorolt hatásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termőhely tényezői
C típus Az erdészeti genetikai talajtípusrendszer
C típus Hidrológiai viszonyok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Klíma, talaj, hidrológiai viszonyok ismertetése. Erdeészeti klímaosztályozás.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.3/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Termőhelyismerettani vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi az alapvető talajvizsgálatokat
Talajmintákat gyűjt
Használja az alapvető meteorológiai
eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termőhely tényezői
C típus Az erdészeti genetikai talajtípusrendszer
C típus Hidrológiai viszonyok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Kézügyesség
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktuskerülő készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajszelvénygödrök készítése, talajminta vétel, talajvizsgálat, meteorológiai tényezők

48

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. 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:
392/2.1/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Az erdei növények jellemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csoportosítja a különböző fa- és cserjefajokat
Csoportosítja a különböző fafajokat rügyük, levelük, kérgük, fájuk és termésük alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A leggyakoribb védett növények
B típus A fenyők általános jellemzése
B típus Az állományalkotó kemény és lágy lombos fák
B típus A legfontosabb cserjefajok
B típus A legfontosabb lágyszárúak és egyéb növények
B típus A legfontosabb ehető és mérgező gombák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint "A" rajz olvasása,értelmezése
3. szint "A" jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kitartás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Meggyőzőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legfontosabb fa, cserje, lágyszárú fajok ismerete. Ehető és mérges gombák ismerete.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.2/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Az erdei növények felismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csoportosítja a különböző fa- és cserjefajokat
Csoportosítja a különböző fafajokat rügyük, levelük, kérgük, fájuk és termésük alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A leggyakoribb védett növények
B típus A fenyők általános jellemzése
B típus Az állományalkotó kemény és lágy lombos fák
B típus A legfontosabb cserjefajok
B típus A legfontosabb lágyszárúak és egyéb növények
B típus A legfontosabb ehető és mérgező gombák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint "A" rajz olvasása,értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Értékelési képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önfegyelem
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Fogalmazó készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdőben található állományalkotó fajok felismerése. Cserje, lágyszárú és gomba ismeret
Fafaj-és cserje felismerés rügy levél, termés, hajtás alapján.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.3/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
A fa fizikai tulajdonságai, fahibák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A fa felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint "A" jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Rugalmasság
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Erdőterület
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fa alaki és fizikai tulajdonságai. Fahibák és csoportosítása. A fahibák hatása a faanyag
feldolgozására.
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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:
392/3.1/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Az erdei állatok jellemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A védett állatok
C típus Az erdő állatvilágának
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legfontosabb erdei fajok jellemzőinek meghatározása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/3.2/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Az erdei állatok felismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A védett állatok
C típus Az erdő állatvilágának
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Látás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdő állatvilágának felismerése.
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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:
392/4.1/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Biotikus és abiotikus károk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az erdővédelem módszereit
Észleli és felismeri a kórokozókat és a károsítókat
El tudja különíti a biotikus és az abiotikus károkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erdővédelemtani alapfogalmak
B típus Az élettelen tényezők okozta betegségek
B típus Az élő tényezők okozta betegségek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A biotikus és az abiotikus károk csoportosítása. Károsítók és kórokozók.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/4.2/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Megelőző és megszűntető védekezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az erdővédelem módszereit
Észleli és felismeri a kórokozókat és a károsítókat
Működteti az erdővédelmi eszközöket,
berendezéseket
Ellenőrzi az erdősítések védelmét
Erdei madáretetőket készít,
részt vesz a madárvédelemben
Megszünteti az illegális szemétlerakókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megelőző védekezési módok
B típus Megszűntető védekezéi módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megelőző és a megszűntető védekezés lehetséges módjainak megismérése 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:
392/5.1/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Faállományok jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az erdőgazdálkodás hazai gyakorlata
B típus A faállományok jellemzői
B típus Erdőrendezéstani alapimeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint "A" jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Monotónia-tűrés
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A faállományok legjelentősebb mutatói. Erdőgazdálkodás Magyarországon.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/5.2/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőrendezési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik az erdei közjóléti létesítmények
karbantartásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az erdőgazdálkodás hazai gyakorlata
B típus Erdőrendezéstani alapimeretek
B típus A faállományok jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint "A" jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Famagasságmérés, fatérfogatmeghatározás.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/5.3/1681-06
A tananyagelem megnevezése:
Térképészeti ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a határjeleket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erdőrendezéstani alapimeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint "A" jelképek értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információfeldolgozó tevékenységek 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Térképismeret. Tájékozódás az erdőben.
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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:
392/1.1/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Szaporítóanyagtermelési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felismeri a fontosabb fa és cserjefajok terméseit
B típus Ismeri a fontosabb fafajok termésének érési és gyűjtési idejét
B típus Ismeri a maggyűjtési és kezelési módokat
B típus Ismeri a tobozgyűjtési- és kezelési módokat
B típus Ismeri a vegetatív és a generatív szaporítási módokat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Tervezési képesség
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szorgalom, igyekezet
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mag és sarj eredetű szaporítóanyagok ismerete. Vegetatív és generatív szaporítási módok
ismerete.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.2/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Különféle szaporítóanyagtermelési módok kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a magtermesztéssel kapcsolatos feladatokat
Megállapítja a mag érettségi állapotát
Begyűjti a magot
Bemutatja a maggyűjtési módokat
Használja a maggyűjtéshez szükséges biztonsági
eszközöket
Tárolja a magokat
Tud szaporítóanyagot termeszteni
Elvégzi az erdészeti nemesítési munkák során alkalmazott oltást és szemzést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint "A" jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vegetatív és a generatív eredetű szaporítóanyagok előállítása. Mag gyűjtési módok,
magkezelési eljárások. Tobozgyűjtés és pergetés. Szaporítóanyag tárolása.
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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:
392/2.1/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Csemetetermesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felismeri a legfontosabb fa- és cserjefajok csemetéit
B típus Ismeri a csemetenevelés eljárásait
B típus Ismeri a csemetetermelés eszközeit
B típus Ismeri a csemeték osztályozását
B típus Ismeri a csemetekerti talajmunkákat
B típus Ismeri a tápanyagutánpótlási munkákat
A típus Ki tudja számítani a mag- és csemeteszükségletet
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
(testi ügyesség)
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csemetekertek kialakítása. Csemetekerti talajmunkák. Csemetetenevelés. Áplások a
csemetekertekben.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.2/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Csemetekerti munkák végzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csemetekerti talajmunkákat végez
Magot vet kézzel
Gépi magvetést végez
Kezeli a csemetetermesztés során használatos
eszközöket, gépeket
Elvégzi a csemeték ápolását, kiemelését,
osztályozását, iskolázását, kötegelését
Szakszerűen tárolja a szaporítóanyagot
Kezeli a különféle szaporítóanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint "A" jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Értékelési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Kézügyesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktuskerülő készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csemetekerti talajmunkájk végzése. Csemete, suháng, sorfa és dugvány nevelés.
Csemetekerti ápolások elvégzése.
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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:
392/3.1/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajelőkészítési módok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ismeri a területelőkészítési módokat
B típus Ismeri a teljes talajelőkészítést
B típus Ismeri a részleges talajelőkészítést
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint Mezőgazdasági erőgépek használata
5. szint Erdészeti munkagépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Okok feltárása
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Tűrőképesség
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A részleges és a teljes talajelőkészítési módok közötti különbség.A részleges
talajelőkészítés módjai. A teljes talajelőkészítés típusai.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/3.2/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajelőkészítések kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kézi talajelőkészítést végez
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Gépi talajelőkészítést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint Mezőgazdasági erőgépek használata
5. szint Erdészeti munkagépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
(testi ügyesség)
Térlátás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A részleges és a teljes talajelőkészítés elvégzése. A talajelőkészítéshez szükséges erő- és
munkagépek alkalmazása.
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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:
392/4.1/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőtelepítés, erdőfelújítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri az erdőtelepítés és az erdőfelújítás közötti különbségeket
A típus Ki tudja számítani a mag- és csemeteszükségletet
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mezőgazdasági erőgépek használata
5. szint Erdészeti munkagépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erdősítések Új erdő létrehozása. Erdőtelepítés, erdőfelújítás. Az erdősítési hálózatok.
Elegyítési módok.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/4.2/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdősítések kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdősítési, erdőnevelési munkákat végez
Kezeli a különféle szaporítóanyagokat
Elvégzi az erdősítési és ápolási munkákat kézi eszközökkel
Elvégzi az erdősítési és ápolási munkákat gépi eszközökkel
Meghatározza az erdővédelemben alkalmazott vegyszereket
Közreműködik a különböző kórokozók és károsítók elleni védekezési módokban
Részt vesz a kármegelőzési munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
5. szint Mezőgazdasági erőgépek használata
5. szint Erdészeti munkagépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Monotónia-tűrés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdősítések kivitelezése. Az ültetési anyag megválasztása. Az elegyarány kialakítása.
Ültetési hálózat kialakítása. Erdősítés kézzel és géppel.
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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:
392/5.1/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőnevelési módok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri az erdősítési hálózatokat
A típus Ismeri az erdő fejlődési szakaszait
A típus Ismeri a legfontosabb állományszerkezeti tényezőket
A típus Ismeri az áplások módjait, célját
A típus Ismeri a vetés és az ültetés szabályait
A típus Ismeri a tisztítások célját, feladatait, módjait
A típus Ismeri a gyérítések célját, feladatait, módjait
A típus Meg tudja különböztetni a véghasználati módokat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Rugalmasság
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdő fejlődési szakaszaiban végzendő erdőnevelési munkák. Ápolások, tisztítások,
gyérítések módjai. Véghasználatok típusai Fokozatos felújítóvágás.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/5.2/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdőnevelési munkák kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdősítési, erdőnevelési munkákat végez
Elvégzi az erdősítési és ápolási munkákat kézi eszközökkel
Elvégzi az erdősítési és ápolási munkákat gépi eszközökkel
Végrehajtja az erdő egyes fejlődési szakaszaiban a
szükséges nevelővágásokat
Figyelembe veszi a gyakorlati faosztályozás
szempontjait
Meghatározza az erdővédelemben alkalmazott vegyszereket
Közreműködik a különböző kórokozók és károsítók elleni védekezési módokban
Részt vesz a kármegelőzési munkákban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Motorfűrészek használata
5. szint Motorros adapterek használata
5. szint Közelítőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kritikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Monotónia-tűrés
Mozgáskoordináció
(testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ápolások, tisztítások, gyérítések kivitelezése. Alkalmazott eszközök és módszerek A
fokozatos felújítóvágás.Sarjerdőgazdálkodás.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/5.3/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdővédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erdővédelemtani alapfogalmak
B típus Az élettelen tényezők okozta betegségek
B típus Az élő tényezők okozta betegségek
B típus Megelőző védekezési módok
B típus Megszüntető védekezési módok
B típus A növényvédőszerek csoportosítása és felhasználása
B típus Növényvédelmi technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Motorfűrészek használata
5. szint Motorros adapterek használata
5. szint Közelítőgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdősítések védelme. Abiotikus és biotikus károsítások.Megelőző és megszűntető
védekezési módok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/5.4/1682-06
A tananyagelem megnevezése:
Erdővédelmi munkák kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
-
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Megelőző védekezési módok
B típus Megszüntető védekezési módok
B típus A növényvédőszerek csoportosítása és felhasználása
B típus Növényvédelmi technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Motiváló készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megelőző és megszűntető védekezések Mechanikai, vegyszeres és egyéb áplási
módok.Növényvédelmi technológiák.
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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:
392/1.1/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagyvadak és apróvadak jellemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csoportosítja a hazai vadászható és védett vadfajokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az erdő állatvilága
B típus A vadászható nagyvadfajok
B típus A vadászható apróvadak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Erdőterület
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdőben élő nagyvadak és apróvadak jellemzése, élőhelyük, táplálkozásuk, károsításuk,
testük felépítése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.2/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Nagyvadak és apróvadak felismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csoportosítja a hazai vadászható és védett vadfajokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az erdő állatvilága
B típus A vadászható nagyvadfajok
B típus A vadászható apróvadak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Erdőterület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A leggyakoribb nagyvadak felismerése képről, praparátumokból és a természetben.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.3/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Védett állatfajok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csoportosítja a hazai vadászható és védett vadfajokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az erdő állatvilága
C típus Természetvédelmi korlátozások
C típus A védett állatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hallás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Határozottság
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Erdőterület
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A védett állatok felismerése, jellemzése, eszemi értékük
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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:
392/2.1/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati módok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik egyéni és társas vadászatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vadászati alapismeretek
B típus Vadászati módszerek
B típus Vadgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Türelem
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napi gyakorlatban előforduló leggyakoribb vadászati módok megismerése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.2/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati módszerek alkalmazás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadetetést végez
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Közreműködik egyéni és társas vadászatokban
Gondoskodik a vadállomány védelméről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vadászati alapismeretek
B típus Vadászati módszerek
B típus Vadgazdálkodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászati módszerek gyakorlati alkalmazása, részvétel vadászatokon.
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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:
392/3.1/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati berendezések megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a vadkármegelőzésben és elhárításban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vadászati alapismeretek
B típus A vadászatot szolgáló eszközök, berendezések
D típus Lőfegyverismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint "A" jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Mozgáskoordináció
(testi ügyesség)
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Motiváló készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Erdőterület
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Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A leggyakoribb vadászati berendezések megismerése, jellemzése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/3.2/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati berendezések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vadgazdálkodási berendezéseket létesít
Karbantartja a vadetetőket, leseket
Közreműködik a vadkármegelőzésben és elhárításban
Gondoskodik a vadállomány védelméről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vadászati alapismeretek
B típus A vadászatot szolgáló eszközök, berendezések
D típus Lőfegyverismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
3. szint "A" rajz olvasása,értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Tervezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térlátás
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vadászati berendezések elkészítése (lesek, etetők, vadkerítések építése.)
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18. TANANYAGEGYSÉG

392/4.0/1684-06

azonosítója

szk
szk
szk

392/4.1/1684-06
392/4.2/1684-06
392/4.3/1684-06

Vadászati
gyakorlatok

0
0
0

0
0
0

7
4
7

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

18

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:
392/4.1/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadászati berendezések működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a vadetetőket, leseket
Közreműködik a vadkármegelőzésben és elhárításban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vadászatot szolgáló eszközök, berendezések
D típus Lőfegyverismeret
B típus Vadászati módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tolerancia
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A meglévő, kialakított vadászati berendezéseket működteti.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/4.2/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Vadetetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja a vadetetőket, leseket
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Vadetetést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vadászati alapismeretek
B típus A vadászatot szolgáló eszközök, berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Értékelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Monotónia-tűrés
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
4 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendszeresen vadetetést végez
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/4.3/1684-06
A tananyagelem megnevezése:
Közreműködés vadászatokon
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik egyéni és társas vadászatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vadászati módszerek
B típus A vadászati alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Kockázatvállalás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Részt vesz társas és egyéni vadászatokon segítőként.
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19. TANANYAGEGYSÉG

392/1.0/1685-06
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sza
sza

392/1.1/1685-06
392/1.2/1685-06
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0
0
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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:
392/1.1/1685-06
A tananyagelem megnevezése:
A fakitermelés kézi eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az erdészeti szakmunkás által használt gépek, eszközök jellemzői
B típus A környezeti adottságok géphasználatot befolyásoló tényezői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorfűrészek, valamint a fakitermelésben alkalmazott kézi eszközök ismerete. A
motorfűrészek működési elve, szerkezeti felépítése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.2/1685-06
A tananyagelem megnevezése:
Működtetés, karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a motorfűrészeket
Adaptereket és egyéb motoros berendezéseket kezel
Figyelemmel kíséri a szerszámok, motorfűrészek
használhatóságát
Fakitermelési gépeket kezel
Használja és karbantarja az erdészeti kézi szerszámokat
Egyszerűbb gépi javításokat végez
Élezi a szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérőműszerek használata
A típus A gépekre, eszközökre vonatkozó karbantartási előírások
A típus A karbantartás eszközei, szerszámai, anyagai
A típus A kezelési és karbantartási utasításban szereplő előírások
A típus A karbantartáshoz kiadott műszaki dokumentáció
A típus A karbantartási feladatok munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírásai
B típus A gépjavítás fogalma, jelentősége
B típus Egyszerűbb javítási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Motorfűrészek használata
5. szint Motorros adapterek használata
5. szint A fakitermelés gépeinek használata
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kezdeményezőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Erdőterület
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Motorfűrészkezelés, javítás, karbantartás. A fakitermelésben alkalmazott egyéb kézi
eszközök kezelése, használata, karnbantartása.
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20. TANANYAGEGYSÉG

392/2.0/1685-06

Erőgépek

azonosítója
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sza
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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:
392/2.1/1685-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek szerkezeti felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépüzemeltetési alapfogalmak
A típus Járműtechnikai alapfogalmak
A típus Gépek, eszközök szerkezeti egységei
A típus Gépek eszközök működési elve
A típus Gépek, eszközök beállításának elve
A típus A közúti közlekedés és a szállítás szabályai
A típus Gépek, eszközök üzemeltetése és azok technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Látás
Precizitás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdészeti munkák során alkalmazott erőgépek szerkezeti felépítése, működési elve.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.2/1685-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli az erdészeti erő- és munkagépeket
Közelítőgépeket kezel
Mezőgazdasági vontatót vezet
Szállító- és rakodógépeket kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérőműszerek használata
B típus A gépjavítás fogalma, jelentősége
A típus A közúti közlekedés és a szállítás szabályai
A típus Gépek, eszközök üzemeltetése és azok technológiái
C típus Az üzemzavar, a meghibásodás felismerése
C típus Javításhoz használt eszközök, anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Közelítőgépek
5. szint Mezőgazdasági erőgépek
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Motiváló készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erőgépek kezelése, működtetése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.3/1685-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek karbantartása
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantarja az erő- és munkagépeket
Szakszerűen tárolja a karbantartott gépeket,
eszközöket
Egyszerűbb gépi javításokat végez
Szükség esetén a munkaadottságokhoz igazodva
alkatrészt cserél
Napi és időszakos karbantartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A karbantartás eszközei, szerszámai, anyagai
A típus A kezelési és karbantartási utasításban szereplő előírások
A típus A karbantartáshoz kiadott műszaki dokumentáció
A típus A karbantartási feladatok munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírásai
A típus A gépekre, eszközökre vonatkozó karbantartási előírások
B típus Egyszerűbb javítási feladatok
A típus A javított gépek ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint "A" rajz olvasása,értelmezése
3. szint "A" jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Kitartás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Erőgépek meghibásodási lehetőségei, a hibák javításának módjai, napi és időszakios
karbantartások.
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392/3.0/1685-06
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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:
392/3.1/1685-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkagépek szerkezeti felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépek, eszközök szerkezeti egységei
A típus Gépek eszközök működési elve
A típus Gépek, eszközök beállításának elve
B típus A gépjavítás fogalma, jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Döntésképesség
Mozgáskoordináció
(testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdészeti gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott munkagépek szerkezeti felépítése,
működési elve.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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392/3.2/1685-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkagépek működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az erdészeti munkagépek
kezelésének szabályait
Kezeli a csemetetermesztés gépeit
Kezeli a felkészítés gépeit
Kezeli a növényvédelem gépeit
Csörlőket kezel
Kezeli a speciális erőművelési erdészeti gépeket
Kezeli a talajelőkészítés gépeit
Kezeli a tápanyag-utánpótlás gépeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépek, eszközök üzemeltetése és azok technológiái
C típus Az üzemzavar, a meghibásodás felismerése
C típus Javításhoz használt eszközök, anyagok
B típus Egyszerűbb javítási feladatok
A típus A javított gépek ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erdészeti munkagépek
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés -feltárás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Tűrőképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Prezentációs készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
77 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdészeti gyakorlatban alkalmazott munkagépek működtetése, erdészeti munkavégzés a
különböző munkagépekkel.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/3.3/1685-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkagépek karbantartása
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantarja az erő- és munkagépeket
Szakszerűen tárolja a karbantartott gépeket,
eszközöket
Egyszerűbb gépi javításokat végez
Szükség esetén a munkaadottságokhoz igazodva
alkatrészt cserél
Napi és időszakos karbantartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérőműszerek használata
A típus A karbantartás eszközei, szerszámai, anyagai
A típus A kezelési és karbantartási utasításban szereplő előírások
A típus A karbantartáshoz kiadott műszaki dokumentáció
A típus A karbantartási feladatok munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírásai
A típus A gépekre, eszközökre vonatkozó karbantartási előírások
A típus Gépek, eszközök üzemeltetése és azok technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint "A" rajz olvasása,értelmezése
3. szint "A" jelképek értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Egyensúlyérzékelés
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tömör fogalmazás készsége
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
77 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkagépek napi és időszakos karbantartása, meghibásodási lehetőségei, javítás.
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22. TANANYAGEGYSÉG

392/4.0/1685-06

Biztonságtecnika

azonosítója

sza

392/4.1/1685-06

24

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

24

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:
392/4.1/1685-06
A tananyagelem megnevezése:
Erő- és munkagépek biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja az előírt védőfelszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A javított gépekre, eszközökre vonatkozó munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások
B típus A környezeti adottságok géphasználatot befolyásoló tényezői
A típus A géüzemeltetés munka-, környezet-, és tűzvédelmi szabályai
A típus A javított gépek ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Rugalmasság
Kockázatvállalás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Erdőterület
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdészeti gyakorlatban alkalmazott erő-és munkagépekre, valamint motorfűrészekre és
adapterekre vonatkozó munkavédelmi előírások, különös tekintettel az Erdészeti Biztonság
Szabályzat előírásaira.
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23. TANANYAGEGYSÉG

392/1.0/1765-06

Fakitermelés

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

392/1.1/1765-06
392/1.2/1765-06
392/1.3/1765-06
392/1.4/1765-06
392/1.5/1765-06
392/1.6/1765-06

24
0
24
0
24
0

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
70
0
177
21
0
14

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:
392/1.1/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
Döntési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a döntés munkarendjét
A típus Ismerei a fakitermelés munkaműveleteit
A típus Ismeri a fakitermelés munkaműveleteit befolyásoló tényezőket
A típus Ismeri a fennakadt fák levételének a veszélyeit
A típus Ismerei a fakitermelés munkaműveleteit
A típus Ismeri a fennakadt fák levételének a veszélyeit
A típus Ismeri a különleges alakú fák döntésének módjait
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdőben lévő fák döntése, a döntés alapfogalmainak és munkaműveleteinek ismertetése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.2/1765-06
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A tananyagelem megnevezése:
Döntések végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fakitermeléseket végez
Elvégzi a fadöntést
Leveszi a fennakadt fát
Ledarabolásos gyérítést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a döntés munkarendjét
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, faanyagmozgató
eszközök, felkészítő eszközök, jelölő eszközök, stb.)
5. szint Motorfűrész és adaptereinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hallás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Döntés végrehajtása. Különleges alakú fák döntése, fennakadt fák levétele, ledarabolásos
gyérítés elvégzése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.3/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
Választékolás alapelvei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tulajdonságai és hibái alapján elbírálja a kitermelt fa minőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a fa fizikai tulajdonságait
A típus Ismeri a fontosabb fahibákat
A típus Ismeri a választékolás módját, eszközeit
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Térlátás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Aválasztékolés eszközei, fogásai, alapelvei. Maximális értékkihozatalra való törekvés.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.4/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
A választékolás végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a választékolást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri az erdei választékokat, azok szabványait és az Európa országaiba irányuló
feldolgozatlan fa szabványait
A típus Ismeri az erdei választékokat, azok szabványait és az Európa országaiba irányuló
feldolgozatlan fa szabványait
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, faanyagmozgató
eszközök, felkészítő eszközök, jelölő eszközök, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Monotónia-tűrés
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Választékolás tőmellett és rakodókon. Maximális értékkihizatal. Fahibák felismerése. A
szabvány minőségi és mennyiségi előírásainak alkalmazása.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.5/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
Számbavételezés módjai
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a számbavétel módjait, eszközeit, nyomtatványait
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyedi és csoportos számbavétel A sarang nagyságának, méretének a meghatározása.
Egyedi számbavétel a máglyában készletezett választékok esetében.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.6/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
Számbavételezés végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számbaveszi a faanyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, faanyagmozgató
eszközök, felkészítő eszközök, jelölő eszközök, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A srang méreteinek meghatározása. Kökméter, és az űrméter megkülönböztetése. Az ipari
fa jelölése a számbavétel során.
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24. TANANYAGEGYSÉG

392/2.0/1765-06

Faanyagmozgatás

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

392/2.1/1765-06
392/2.2/1765-06
392/2.3/1765-06
392/2.4/1765-06
392/2.5/1765-06
392/2.6/1765-06
392/2.7/1765-06
392/2.8/1765-06

16
0
16
0
16
0
8
0

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
42
0
21
161
0
35
0
7

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:
392/2.1/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
Közelítési módok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a faanyagmozgatás műveleteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi, gépi és fogatos közelítés. Közelítési károk. Közelítési technológiák.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.2/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
A közelítés végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a közelítés eszközeit, gépeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közelítés végrehajtásának műveletei A különböző közelítőeszközökkel végzett közelítési
módok technológiái.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.3/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítás módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a szállítás feladatait, módjait
A típus Ismeri az erdészeti feltáróhálózat fontosságát
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítás módjai és eszközei. Hosszúfás és rövidfás szállítási módok.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.4/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
A szállítás végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szállítási munkákban
Közreműködik az erdészeti utak, műtárgyak építésében, karbantartásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közúti közlekedés és szállítás szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szállítás végrehajtásának technológiái.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.5/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
A rakodás módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a rakodás módjait
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rakodógépek csoportosítása. Önálló és önrakodógépekkel végzett rakodás előnyei,
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.6/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
A rakodás végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rakodást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Térbeli tájékozódás
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rakodás technológiája. A különböző rakodógépekkel végzett rakodás technológiái.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.7/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
A faanyogmozgatás gépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépészeti alapanyagok, azok jellemzői és felhasználási köre
B típus Gépelemek
B típus Gépüzemeltetési alapfogalmak
B típus Járműtechnikai alapfogalmak
B típus Erdőgazdasági gépek, eszközök jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fanyagmozgatás gépeinek és ezsközeinek csoportosítása, ismertetése
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.8/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépüzemeltetés a faanyagmozgatásban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Erdőgazdasági gépek, eszközök szerkezeti egységei
B típus Erdőgazdasági gépek eszközök működési elve
B típus Erdőgazdasági gépek eszközök beállításának elve
B típus Környezeti adottságok géphasználatot befolyásoló tényezői
A típus Erdőgazdasági gépek, eszközök üzemeltetése, technológiai helyük
A típus A gépüzemeltetés munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Térérzékelés
5. szint Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, faanyagmozgató
eszközök, felkészítő eszközök, jelölő eszközök, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Térbeli tájékozódás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fahasználat gépeinek üzemeltetése, kezelése, karbantartása. A gépekkel végzett
munkafolyamatok.
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25. TANANYAGEGYSÉG

392/3.0/1765-06

Munkarendszerek

azonosítója

szk

392/3.1/1765-06

8

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

8

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:
392/3.1/1765-06
A tananyagelem megnevezése:
A fakitermelés munkarendszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A fahasználat tevékenységi köre
A típus Ismeri a tömeg-darab törvény összefüggéseit
A típus Ismeri a fahasználat munkahelyeit
B típus Ismeri a fakitermelések során alkalmazott munkarendszereket
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, faanyagmozgató
eszközök, felkészítő eszközök, jelölő eszközök, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fakitermelés és az anyagmozgatás műveleteinek az összekapcsolása. Rövidfás, hosszúfás
teljes fás és az aprítéktermelő munkarendszerek ismertetése.
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26. TANANYAGEGYSÉG

392/1.0/1766-06
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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:
392/1.1/1766-06
A tananyagelem megnevezése:
Gallyazás munkarendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a gallyazást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a gallyazás munkarendjét
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, felkészítő eszközök
jelölő eszközök, stb.)
5. szint Motorfűrész és adaptereinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
XY szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gallyazás fogalma. A fekvő és állófa gallyazása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.2/1766-06
A tananyagelem megnevezése:
Gallyazás végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a gallyazást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a gallyazás munkarendjét
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképeség
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
FelelősségtudatTűrőképesség
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lombos és fenyőfajok gallyazása. Gallyazás motorfűrésszel.

101

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG

392/2.0/1766-06
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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:
392/2.1/1766-06
A tananyagelem megnevezése:
Darabolás módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elődarabolást, darabolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a darabolás módjait
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, felkészítő eszközök
jelölő eszközök, stb.)
5. szint Motorfűrész és adaptereinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A darabolás és az elődarabolás fogalma. Feszültségmentes és feszültségi állapotban lévő fa
darabolása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.2/1766-06
A tananyagelem megnevezése:
Darabolás végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elődarabolást, darabolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a darabolás módjait
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképeség
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Darabolás tő mellett és rakodókon. A darabolás alapelvei, szabályai.
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28. TANANYAGEGYSÉG

392/3.0/1766-06
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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:
392/3.1/1766-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészítés módjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a felkészítés műveleteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a felkészítési módokat
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, felkészítő eszközök
jelölő eszközök, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
XY szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felkészítés műveletei (göcsözés, kérgezés, hasítás, kapcsozás), alkalmazása különböző
választékoknál.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/3.2/1766-06
A tananyagelem megnevezése:
Felkészítés műveleteinek végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a felkészítés műveleteit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a felkészítési módokat
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképeség
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felkészítés műveleteinek végrehajtását befolyásoló tényezők. A végrehajtás különböző
választékok esetében.
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29. 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:
392/4.1/1766-06
A tananyagelem megnevezése:
Készletezési módok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sarangba, máglyába készletez
Közreműködik a belső anyagmozgatásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a készletezési módokat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, felkészítő eszközök
jelölő eszközök, stb.)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hallás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
XY szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különféle választékok készletezési módjai. Máglya, sarang.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/4.2/1766-06
A tananyagelem megnevezése:
Készletezés végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sarangba, máglyába készletez
Közreműködik a belső anyagmozgatásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri a közelítés feladatait, módjait
A típus Ismeri a belső anyagmozgatással kapcsolatos teendőket
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképeség
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Erős fizikum
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sarang méreteinek meghatározása. A máglyák elhelyzése.
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30. 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:
392/1.1/1767-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényi eredetű melléktermékek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik az erdei melléktermékek értékesítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri az erdei melléktermékek gyűjtésének módszereit
A típus Ismeri az erdei melléktermékek tárolásának módjait
A típus Ismeri az erdei melléktermékek értékesítésének módjait
A típus Megszervezi a melléktermékek gyűjtését
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg megfogalmazása
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Rendszerező képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fából, fáról nyert melléktermékek ismerete. Egyéb növényi eredetű melléktermékek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/1.2/1767-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényi eredetű melléktermékek gyűjtése
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erdei mellékterméket gyűjt
Növényi eredetű melléktermékeet gyűjt
Közreműködik az erdei melléktermékek értékesítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri az erdei melléktermékek gyűjtésének módszereit
A típus Ismeri az erdei melléktermékek tárolásának módjait
A típus Ismeri az erdei melléktermékek értékesítésének módjait
A típus Megszervezi a melléktermékek gyűjtését
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdeőben található valamennyi növényi eredetű melléktermék gyűjtése, tárolása,
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31. 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:
392/2.1/1767-06
A tananyagelem megnevezése:
Állati eredetű melléktermékek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik az erdei melléktermékek értékesítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri az erdei melléktermékek gyűjtésének módszereit
A típus Ismeri az erdei melléktermékek tárolásának módjait
A típus Ismeri az erdei melléktermékek értékesítésének módjait
A típus Megszervezi a melléktermékek gyűjtését
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg megfogalmazása
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állati eredetű melléktermékek felismerése, mellékhaszonvételi lehetőségének értékelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/2.2/1767-06
A tananyagelem megnevezése:
Állati eredetű melléktermékek hasznosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az állati eredetű melléktermékek hasznosításában közreműködik
Közreműködik az erdei melléktermékek értékesítésében
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri az erdei melléktermékek gyűjtésének módszereit
A típus Ismeri az erdei melléktermékek tárolásának módjait
A típus Ismeri az erdei melléktermékek értékesítésének módjait
A típus Megszervezi a melléktermékek gyűjtését
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Erdőterület
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állati eredetű melléktermékek hasznosítása.
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32. 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:
392/3.1/1767-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványi eredetű melléktermékek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik az erdei melléktermékek értékesítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri az erdei melléktermékek gyűjtésének módszereit
A típus Ismeri az erdei melléktermékek tárolásának módjait
A típus Ismeri az erdei melléktermékek értékesítésének módjait
A típus Megszervezi a melléktermékek gyűjtését
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg megfogalmazása
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Pontosság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az erdő területén lévő ásványi eredetű mellékhaszonvételi lehetőségek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
392/3.2/1767-06
A tananyagelem megnevezése:
Ásványi eredetű melléktermékek felhasználása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az erdő ásványi eredetű melléktermékeinek hasznosításában.
Közreműködik az erdei melléktermékek értékesítésében
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Ismeri az erdei melléktermékek gyűjtésének módszereit
A típus Ismeri az erdei melléktermékek tárolásának módjait
A típus Ismeri az erdei melléktermékek értékesítésének módjait
A típus Megszervezi a melléktermékek gyűjtését
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 100%
A képzési helyszín jellege:
Természeti környezet
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ásványi eredetű (kő, kavics, homok, mész, stb.) felhasználása, értékesítése.
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