GAZDA
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 33 621 02 1000 00 00 azonosító számú Gazda 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: 33 621 02 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Gazda

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

6140

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
30 %
70 %

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

van
1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
az alábbiak szükségesek:
– szaktanterem
– számítógép-terem
A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
– szaktanterem
– számítógép-terem
– gépműhely
– tangazdaság
– természettudományi laboratórium
– meteorológiai állomás látogatása
– kisüzemi termelőhely
– demonstrációs terem
– kémiai laboratórium
– üzemlátogatás
– tankonyha
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 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet
3.
számú
mellékletében
a
mezőgazdasági
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is, vagy
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

5.

tizedik évfolyam elvégzése
nem szükségesek
nem szükségesek
szükséges

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
6140

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Általános mezőgazdasági foglalkozások

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Talajelőkészítést, vetést végez
A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el
Növényápolást végez
Termékhez, terményhez jut
Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat lát el
Tartástechnológiai feladatokat lát el
Állatot takarmányoz
Állatjólléti és -higiéniai feladatokat lát el
Állatot szaporít
Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez
Környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el
Kereskedelmi tevékenységet végez
Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez
Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet
Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytat

azonosító száma
54 621 02
52 621 01 1000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Agrártechnikus
Agrárkörnyezet-gazda

A képzés célja

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

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma
beindításának és működésének feltételeit
Piackutatást végez/végeztet
Üzleti tervet készít/készíttet
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
vállalkozását/gazdaságát
Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását
Nyilvántartás(oka)t vezet
Bizonylatot állít ki
Számítógépes szoftvereket használ
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Üzleti levelezést folytat
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Állatot vásárol
Beszerzi a takarmányt
Növénytermesztéshez szükséges anyagot vásárol (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer)
Állatot értékesít
Terményt, terméket értékesít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Alapfogalmak
B
Gyakorlati gazdasági ismeretek
C
Számviteli alapismeretek
C
Munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok
C
A termőföldre vonatkozó szabályok
C
Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
C
Pénz szerepe a piacgazdaságban
C
Pénzügyi, pénzintézeti rendszer, pénzügyi szolgáltatások
C
Értékpapírok, tőzsde
C
Vállalkozás pénzügyei
C
Egyéni vállalkozás adózása
C
Társas vállalkozási formák (bt, kft) adófizetési kötelezettségei
B
A vállalkozási formák jellemzői
B
Vállalkozás létesítése
B
A szükséges tárgyi és személyi (munkaerő) feltételek kialakítása
C
Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, GYELV-elemzés
C
Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai
B
A vállalkozás működtetése
B
A vállalkozás átalakításának és megszüntetésének formái
C
A piackutatás módszerei
A Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
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C
A
A
B
A
B
B
C
C
C
B
B

Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése
Nyilvántartások vezetése
Számítógépes adatnyilvántartás
A kommunikáció módszerei, eszközei
Az üzleti levelezés szabályai
Piaci ismeretek (a piac funkciói, szereplői, típusai)
Piacbefolyásoló tényezők (eladás/vásárlás ösztönzés, reklám, személyes eladás, imázs)
Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők
Beszerzés/vásárlás folyamata
Logisztika
Értékesítési módok
Értékesítést befolyásoló tényezők

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Telefonálás idegen nyelven
3
Információforrások kezelése
4
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Rugalmasság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
Kockázatvállalás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Kezdeményezőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Empatikus készség
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
5

Módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Erőgépet karbantart
Az állattartás gépeit karbantartja
Munkagépeket karbantart
Az épületeket, építményeket karbantartja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Gépészeti és építészeti anyagismeret
C
Gépelemek
C
Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése
B
A talajművelés gépeinek felépítése, működése
B
A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése
B
Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése
B
A növényvédelem gépei felépítése, működése
C
Az öntözés gépei
B
A betakarítás gépeinek
C
Az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek
C
Erőgépek karbantartása
C
Növénytermesztési munkagépek karbantartása
C
Állattartás gépeinek karbantartása
C
Állattartás épületeinek karbantartása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 6. m. Prezentáció
3
Információforrások kezelése
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
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Módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2222-06 Növénytermesztés I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Növénytermesztési alapfeladatokat végez
Kiszolgálja a növénytermesztési munkagépeket
Szakszerűen használja a kéziszerszámokat
Szállítással kapcsolatos kézi rakodási munkát végez
Előkészíti a tárolóhelyeket
Karbantartja az épületeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Talajművelés alapműveletei, eszközei, azok munkája, talajművelési rendszerek
B
Szervestrágyázás
B
Műtrágyázás
B
Szaporítás
B
Növényápolás
B
Betakarítás (termésbecslés, betakarítási módok)
B
Tartósítás, termények tárolása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
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A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2716-06 Növénytermesztés II.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Talaj- és levegőhőmérsékletet, csapadékmennyiséget mér
Talaj- és vetőmag mintavételezést végez
Talajvizsgálatot végeztet
Talajvédelmi munkát végez
Talajjavítást végez
Tarlóhántást végez
Szántást végez
Szántást elmunkál
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Tápanyag-visszapótlást végez
Öntözést végez
Speciális növényápolást végez (idegenel, címerez)
Kártevők és kórokozók ellen védekezik
Gyomot írt (szabályoz)
Gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat gyűjt (meteorológiai, jogszabály stb.)
Termésbecslést végez
Betakarítja a termést
Terményt kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Agrometeorológia
C
A talaj kialakulása
C
A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai
B
A talajok mintavétele, talajvizsgálati módszerek
C
Talajrendszertan, talajtípusok
B
Talajjavítás (savanyú, szikes, homok és láptalajok javítása)
B
Talajvédelem: erózió és defláció
B
Talajhasználat (vetésváltás)
B
Öntözési ismeretek
B
Gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, kukorica) termesztése
C
Gyökér- és gumósnövények (répafélék, burgonya) termesztése
B
Hüvelyesek (szója, takarmányborsó) termesztése
B
Ipari növények (napraforgó, repce) termesztése
B
Szálas takarmánynövények (lucerna, takarmánykeverékek) termesztése
C
Gyepgazdálkodás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 7 m. Információs és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzés
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Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik az
ártalmatlanná tételükről
Tűz esetén intézkedik
Baleset esetén intézkedik
Tűzvédelmi oktatást tart
Balesetvédelmi oktatást tart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munkavédelmi rendszabályok
A Védőfelszerelések és használatuk
A Balesetvédelmi oktatás tartása és dokumentálása
A Teendők balesetek esetén
A Tűzvédelmi rendszabályok
A Tűzoltókészülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
A Teendők tűz esetén
A Környezetvédelmi rendszabályok
A Veszélyes anyagok és hulladékok
A Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Elemi számolási készség
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4

Térérzékelés

Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2211-06 Állattartás I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Takarmányt érzékszervvel minősít
Takarmányt előkészít
Takarmányt kioszt, itat
Állatot legeltet
Állatokat ápol, csoportosít
Kitrágyázást, almozást végez
Istállót, berendezést takarít
Istállót, berendezést fertőtlenít
Trágyát kezel
Rágcsáló-, rovar irtásról gondoskodik
Közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében,
elkülönítésében
Extenzív állattartást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Takarmányismeret és tartósítás
A A takarmányok érzékszervi minősítése
B
Takarmányelőkészítés módjai
A Etetés, itatás módja, rendje
B
A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása
B
A gazdasági állatok szaporítása (alapfogalmak, ivarzás)
B
Az állat és környezete
B
Egészséges és beteg állat felismerése
B
Teendők beteg állattal, az elsősegélynyújtás módjai
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B
B
B

Környezetvédelem (trágyakezelés, hullák és hulladékok ártalmatlanná tétele, kártevők
elleni védekezés)
Állatvédelmi és -jólléti ismeretek (általános szabályok, tartás és állatszállítás szabályai
Takarmányelőkészítés gépei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Kitartás
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2717-06 Állattartás II.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Takarmánymérleget számol
Takarmányadagot állít össze
Takarmányt tárol
Takarmánymintát vesz, továbbít (vizsgálatra)
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségügyi állapotát
Állatot kezel, kezeltet
Állatot mérlegel
Állatot jelöl
Állatot minősít
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
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Vemhességet megállapít
Ellést/fialást előkészít, levezet
Újszülött állatot, anyaállatot ellát
Állati termékhez (tej, tojás, gyapjú) jut
Állati terméket kezel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Testtájak
B
Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
B
A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B
Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői
C
A takarmányok kémiai alkotórészei
Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, táplálóanyagok aránya,
C
értékesülés)
B
Mintavétel, mintaküldés szabályai
A Táplálóanyag-szükséglet, takarmányadag összeállítása
C
Értékmérő tulajdonságok
B
A gazdasági állatok szaporítása (pároztatás, vemhesség, ellés)
C
C
B
B
B

Nemesítés folyamata
A fertőző betegségek megelőzése, az állattartó telepek járványvédelme, a fertőtlenítés
módjai
A bejelentési kötelezettség fogalma, módjai
Szarvasmarha, sertés, juh/kecske, baromfi tenyésztése
Fejés és tejkezelés gépei, berendezései

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Kitartás
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Kapcsolatteremtő készség
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Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2718-06 Kertészet
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Talajt előkészít
Tápanyag-utánpótlást végez
Gyümölcsöst telepít
Gyümölcsöst gondoz
Gyümölcsöst betakarít, csomagol
Szőlő telepítését végzi
Szőlő gondozását végzi
Szőlőt betakarít
Szabadföldi zöldségtermesztést folytat
Zöldségnövényt szaporít
Zöldségnövényt ápol
Zöldségnövényt betakarít, csomagol
Zöldségnövényt hajtat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A gyümölcstermő növények csoportosítása, környezeti igénye
C
A gyümölcstermő növények részei
C
A gyümölcstermő növények szaporításának módjai
B
Gyümölcsültetvények létesítése
B
Fiatal fák és termő gyümölcsösök gondozása.
B
A gyümölcs betakarítása, kezelése, csomagolása, tárolása
C
A szőlő környezeti igénye
C
A szőlőnövény részei
C
A szőlő szaporítási módjai
B
A szőlő telepítése
B
A fiatal és termő ültetvények gondozása
B
A szőlő betakarítása
C
A zöldségfélék csoportosítása, környezeti igénye
C
A zöldségfélék termesztési módjai, termesztő létesítmények
C
A zöldségfélék szaporítási módjai
B
A talaj-előkészítés, tápanyag-gazdálkodás, vetés
B
Ápolási munkák
B
Zöldségnövények betakarítása, áru-előkészítése, kezelése, tárolása, egyszerűbb
tartósítási eljárások
B
Az ökotermesztés lehetőségei a zöldség-, gyümölcs-, szőlőtermesztésben
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Mozgádkoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2212-06 Kiegészítő tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Őrzi a hagyományokat (pl. állatot vág)
Falusi vendéglátást folytat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A falusi vendéglátás módjai
C
A kisüzemi élelmiszertermelés és termékfeldolgozás sajátosságai
C
Térségi turizmusfejlesztés, falusi turizmus
B
Élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Állóképesség
Kézügyesség
14

Türelem
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Meggyőző készség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
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A 33 621 02 1000 00 00 azonosító számú, Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
2201-06
2205-06
2222-06
2716-06
2206-06
2211-06
2717-06
2718-06
2212-06

megnevezése
Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
Gépüzemeltetés és -karbantartás
Növénytermesztés I.
Növénytermesztés II.
Környezet-, tűz- és munkavédelem
Állattartás feladatai I.
Állattartás feladatai II.
Kertészet
Kiegészítő tevékenység
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8. A képzés szerkezete

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

395/1.0/2201-06

395/3.0/2201-06

395/1.0/2205-06

395/2.0/2201-06

395/2.0/2205-06

395/3.0/2205-06

395/2.0/2718-06

395/1.0/2717-06

395/3.0/2718-06

395/3.0/2717-06

395/1.0/2211-06

395/1.0/2206-06

395/1.0/2222-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
395/1.0/2716-06

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

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

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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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

395/1.0/2212-06

395/2.0/2206-06

395/1.0/2718-06

395/2.0/2717-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
395/2.0/2716-06

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

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

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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A 33 621 02 0000 00 00 azonosító számú, Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
azonosítója

megnevezése

óraszáma
elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

1

395/1.0/2201-06

2

395/2.0/2201-06

3

395/3.0/2201-06

4

395/1.0/2205-06

5

395/2.0/2205-06

6

395/3.0/2205-06

7
8
9
10
11

395/1.0/2222-06
395/1.0/2716-06
395/2.0/2716-06
395/1.0/2206-06
395/2.0/2206-06

12

395/1.0/2211-06

13

395/1.0/2717-06

14

395/2.0/2717-06

15
16
17
18
19

395/3.0/2717-06
395/1.0/2718-06
395/2.0/2718-06
395/3.0/2718-06
395/1.0/2212-06

A gazdálkodás alapismeretei
Vállalkozási és kereskedelmi
ismeretek
Adminisztrációs és kommunikációs
ismeretek
A mezőgazdasági műszaki alapjai
A növénytermesztés munkagépei
és karbantartásuk
Az állattenyésztés gépei, épületei
és karbantartásuk
Általános növénytermesztés I.
Általános növénytermesztés II.
Egyes növények termesztése
Munka-és tűzvédelem feladatai
A környezetvédelem feladatai
Általános állattenyésztés és
takarmányozás I.
Általános állattenyésztés és
takarmányozás II.
Egyes állatfajok tartása és
tenyésztése
Állategészségügy
Gyümölcstermesztés
Szőlőtermesztés
Zöldségtermesztés
Alternatív jövedelemszerzés
Mindösszesen óra

összes

30

18

0

48

22

64

0

86

0

36

0

36

16

0

28

44

20

0

50

70

18

0

38

56

25
42
85
15
10

0
0
0
0
0

60
35
263
60
0

85
77
348
75
10

25

0

60

85

37

0

67

104

77

0

214

291

14
19
13
19
25

0
0
0
0
0

16
47
28
44
60

30
66
41
63
85

512

118

1070

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 elvégzését tanúsító bizonyítvány
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adminisztráció (nyilvántartások vezetése, bizonylat kitöltése, üzleti levél
megírása, támogatás igénylése stb.) és gazdaságossági számítások (árbevétel,
költség, nyereség, önköltség kiszámítása stb.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kereskedelemmel, a vállalkozás indításával, működtetésével, átalakításával vagy
megszüntetésével kapcsolatos elméleti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Karbantartással kapcsolatos feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2222-06 Növénytermesztés I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Növénytermesztési feladat végrehajtása (növénytermesztési munkagépek
kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok használata,
egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
20

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az általános és részletes növénytermesztés elméleti ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2716-06 Növénytermesztés II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
y
g
j
(
alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat ( pl. kultúr- és
gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók),
szakmai számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az éghajlattan, agrometeorológia, talajtan és részletes növénytermesztés elméleti
ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Környezet-, tűz- és munkavédelem elméleti ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2211-06 Állattartás I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmányelőkészítés, - kiosztás, itatás,
kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés),
felismerési feladat (pl. tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat,
takarmányok)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Általános állattenyésztési és takarmányozástani alapismeretek
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%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2717-06 Állattartás II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Állattartási feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető
vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett
állatok fajtái és típusai), szakmai számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Anatómiai, élettani, állattenyésztési, takarmányozástani, állategészségügyi
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%
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8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2718-06 Kertészet
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talajelőkészítés magvetéshez, magvetés
szabadföldbe, ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése),
felismerési feladat (pl. növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2212-06 Kiegészítő tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kisüzemi élelmiszertermelés, termékfeldolgozás, falusi vendéglátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 621 02 0000 00 00 azonosító számú, Gazda megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 25
5. vizsgarész: 5
6. vizsgarész: 5
7. vizsgarész: 25
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 5
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A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételévela 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 a Gazda
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 621 02 1000 00 00 azonosító számú, Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.1/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdasági alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Alapfogalmak
B típus
Gyakorlati gazdasági ismeretek
C típus
Számviteli alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint
Elemi számolási készség
2. szint
ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdálkodás alapfogalmai, szereplői, körforgása. Összpiaci kereslet-kínálat. A termelés
mikroökonómiája, költségei. Az infláció. Az állam gazdaságszabályozó szerepe.
Vállalatok a nemzetközi piacon ( külkereskedelmi és a gazdasági hatékonyság).
Vállalkozás eredménye: bevételek, ráfordítások,eredmények, eredménykimutatás, pénzügyi
és gazdálkodási mutatók.
A vállalkozás vagyona: megjelenési forma (eszközök) és eredet (források) szerint, a
vállalati mérleg.
Számvitel: gazdasági események (bizonylatolás), a könyvvezetés módjai.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.2/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok
C típus
A termőföldre vonatkozó szabályok
C típus
Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.3/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
Üzleti tervet készít/készíttet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Pénz szerepe a piacgazdaságban
C típus
Pénzügyi, pénzintézeti rendszer, pénzügyi szolgáltatások
C típus
Értékpapírok, tőzsde
C típus
Vállalkozás pénzügyei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Információforrások kezelése
2. szint
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.4/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Adózási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
vállalkozását/gazdaságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Egyéni vállalkozás adózása
C típus
Társas vállalkozási formák (bt, kft) adófizetési kötelezettségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint
Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.5/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Európai Uniós ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatást igényel
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Információforrások kezelése
2. szint
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Lényegfelismerés (lényeglátás)
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Európai Unió kialakulása. Közös agrárpolitika (KAP).
A KAP általános jellemzői, az agrárium termelési szerkezete, szabályozás alá vont ágazata
vidékfejlesztési politika.
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.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.1/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
Piackutatást végez/végeztet
Üzleti tervet készít/készíttet
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
Megítéli és leírja tevékenységének a környezet állapotára/állapotváltozására gyakorolt
Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
A vállalkozási formák jellemzői
B típus
Vállalkozás létesítése
B típus
A szükséges tárgyi és személyi (munkaerő) feltételek kialakítása
C típus
Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, GYELV-elemzés
C típus
Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai
B típus
A vállalkozás működtetése
B típus
A vállalkozás átalakításának és megszüntetésének formái
C típus
A piackutatás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Információforrások kezelése
2. szint
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.2/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozással kapcsolatos gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
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Piackutatást végez/végeztet
Üzleti tervet készít/készíttet
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
A vállalkozási formák jellemzői
B típus
Vállalkozás létesítése
B típus
A szükséges tárgyi és személyi (munkaerő) feltételek kialakítása
C típus
Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, GYELV-elemzés
C típus
Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai
B típus
A vállalkozás működtetése
B típus
A vállalkozás átalakításának és megszüntetésének formái
C típus
A piackutatás módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Információforrások kezelése
2. szint
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.3/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelem-marketing ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Piackutatást végez/végeztet
Állatot vásárol
Beszerzi a takarmányt
Növénytermesztéshez szükséges anyagot vásárol (vetőmag, műtrágya, növényvédő-szer)
Állatot értékesít
Terményt, terméket értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus
Piaci ismeretek (a piac funkciói, szereplői, típusai)
B típus
Piacbefolyásoló tényezők (eladás/vásárlás ösztönzés, reklám, személyes eladás, imázs)
C típus
Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők
C típus
Beszerzés/vásárlás folyamata
C típus
Logisztika
B típus
Értékesítési módok
B típus
Értékesítést befolyásoló tényezők
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint
Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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:
395/3.1/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztráció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartás(oka)t vezet
Bizonylatot állít ki
Számítógépes szoftvereket használ
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Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus
Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
A típus
Nyilvántartások vezetése
A típus
Számítógépes adatnyilvántartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint
Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/3.2/2201-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti levelezést folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése
B típus
A kommunikáció módszerei, eszközei
A típus
Az üzleti levelezés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint
Telefonálás idegen nyelven
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Külső megjelenés
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti levelezés és az üzleti tárgyalás gyakorlatát kell a tananyagelem feldolgozása során
elsajátítani.
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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:
395/1.1/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet karbantart
Az állattartás gépeit karbantartja
Munkagépeket karbantart
Az épületeket, építményeket karbantartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus
Gépészeti és építészeti anyagismeret
C típus
Gépelemek
C típus
Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Információforrások kezelése
2. szint
ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépészeti és építészeti anyagismeret, gépelemek, mezőgazdasági erőgépek főbb szerkezeti
egységei.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.2/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki alapgyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Erőgépet karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus
Gépészeti és építészeti anyagismeret
C típus
Gépelemek
C típus
Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése
C típus
Erőgépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Információforrások kezelése
4. szint
Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mezőgazdasági erőgépek felépítése és működése, karbantartása.
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.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.1/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Növénytermesztési munkagépek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkagépeket karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
A talajművelés gépeinek felépítése, működése
B típus
A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése
B típus
Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése
B típus
A növényvédelem gépei felépítése, működése
C típus
Az öntözés gépei
B típus
A betakarítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és ültetés, növényvédelem, öntözés és
betakarítás gépeinek főbb szerkezeti egységeit, működését tanítsuk.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.2/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Növénytermesztési munkagépek üzemeltetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkagépeket karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
A talajművelés gépeinek felépítése, működése
B típus
A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése
B típus
Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése
B típus
A növényvédelem gépei felépítése, működése
C típus
Az öntözés gépei
B típus
A betakarítás gépei
C típus
Növénytermesztési munkagépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Információforrások kezelése
4. szint
Mennyiségérzék
4. szint
Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
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Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gépműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A talajművelés, tápanyag-visszapótlás, vetés és ültetés, növényvédelem, öntözés és
betakarítás gépeinek beállítása, üzemeltetése, karbantartása.
A tananyagelem szorosan összefügg a 395/2.6/2716-06 számú "Termesztéstechnológiai
gyakorlatok I." tananyagelemmel.
A tananyagelem szorosan összefügg a 395/2.7/2716-06 számú "Termesztéstechnológiai
gyakorlatok II."elnevezésű tananyagelemmel.
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:
395/3.1/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állattenyésztés épületeinek, gépeinek és berendezéseinek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az állattartás gépeit karbantartja
Az épületeket, építményeket karbantartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Állattartás gépeinek karbantartása
C típus
Állattartás épületeinek karbantartása
C típus
Az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
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Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állattartó telepek klímaszabályozása. Takarmányelőkészítés gépeinek ismerete.
Takarmánykiosztás, legeltetés gépei és berendezései.
Itatóberendezések ismerete. Mosás és fertőtlenítés gépeinek ismerete. Trágyaeltávolítás
gépeinek és berendezéseinek ismerete
Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek ismerete. Az állattartó telepek épületei,
épületszerkezetek.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/3.2/2205-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állattenyésztési épületek, gépek, berendezések működtetése és karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az állattartás gépeit karbantartja
Az épületeket, építményeket karbantartja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Állattartás gépeinek karbantartása
C típus
Állattartás épületeinek karbantartása
C típus
Az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Gépműhely
Tangazdaság
Képzési idő:
38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állattartó telepek klímaszabályozása.Takarmányelőkészítés, takarmánykiosztás, legeltetés
gépei és berendezéseinek működtetése, karbantartása.
Itatóberendezések, mosó és fertőtlenítő gépek, trágyaeltávolító gépek és berendezések
működtetése, karbantartása.
Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek működtetése, karbantartása. Az állattartó
telepek épületeinek karbantartása
A tananyagelem szorosan összefügg a 395/2.5/2717-06 számú "Tartástechnológiai
gyakorlatok I." elnevezésű tananyagelemmel.
A tananyagelem szorosan összefügg a 395/2.6/2717-06 számú "Tartástechnológiai
gyakorlatok II." elnevezésű tananyagelemmel.
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:
395/1.1/2222-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános növénytermesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántást végez
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Öntözést végez
Speciális növényápolást végez (idegenel, címerez)
Termésbecslést végez
Betakarítja a termést
Terményt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Szervestrágyázás
B típus
Műtrágyázás
B típus
Talajművelés alapműveletei, eszközei, azok munkája, talajművelési rendszerek
B típus
Szaporítás
B típus
Növényápolás (talajápolás, öntözés, növényvédelem)
B típus
Betakarítás (termésbecslés, betakarítási módok)
B típus
Tartósítás, termények tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
40

3. szint
Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk önálló rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerves- és műtrágyázás.Talajművelés, talajművelési rendszerek, talajhasználat. Öntözés.
Vetés, növényápolás, betakarítás.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.2/2222-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános növénytermesztési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tápanyag-visszapótlást végez
Vetőmagot vet
Öntözést végez
Kártevők és kórokozók ellen védekezik
Gyomot írt (szabályoz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Szervestrágyázás
B típus
Műtrágyázás
B típus
Szaporítás
B típus
Növényápolás (talajápolás, öntözés, növényvédelem)
A típus
Veszélyes anyagok és hulladékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Elemi számolási készség
4. szint
Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Trágyaismeret ( szerves- és műtrágyák). Vetőmagvizsgálatok. Határszemlék a vegetáció
különböző időszakaiban.
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azonosítója

395/1.0/2716-06

Általános
növénytermesztés II.

sza
sza
sza

395/1.1/2716-06
395/1.2/2716-06
395/1.3/2716-06

28
14
0

0
0
0

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:
395/1.1/2217-06
A tananyagelem megnevezése:
Élettelen környezeti tényezőlk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajvédelmi munkát végez
Talajjavítást végez
Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt (meteorológiai, jogszabály stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Agrometeorológia
C típus
A talaj kialakulása
C típus
A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai
C típus
Talajrendszertan, talajtípusok
B típus
Talajjavítás (savanyú, szikes, homok és láptalajok javítása)
B típus
Talajvédelem: erózió és defláció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A meteorológia és éghajlattan témakört a földrajzzal szoros koncentrációban tanítsuk, a
A talaj kialakulása (fizikai, kémiai, biológiai mállás). Fizikai, kémiai, biológiai
A talajok genetikus osztályozása, talajtípusok. Talajhibák és talajjavítások. A talajvédelem
(erózió, defláció)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.2/2716-06
A tananyagelem megnevezése:
Növényvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kártevők és kórokozók ellen védekezik
Gyomot írt (szabályoz)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Növényápolás (talajápolás, öntözés, növényvédelem)
A típus
Veszélyes anyagok és hulladékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Okok feltárása
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Növényvédelmi alapismeretek, kórokozók, kártevők, gyomnövények, előrejelzés.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.3/2716-06
A tananyagelem megnevezése:
Meteorológiai, talajtani vizsgálatok, növényvédelmi gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajvizsgálatot végeztet
Kártevők és kórokozók ellen védekezik
Gyomot írt (szabályoz)
Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt (meteorológiai, jogszabály stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
A talajok mintavétele, talajvizsgálati módszerek
C típus
Agrometeorológia
Veszélyes anyagok és hulladékok
A típus
Hozzárendelt szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint
Elemi számolási készség
4. szint
4. szint
Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Természettudományi laboratórium
Meteorológiai állomás látogatása
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Meteorológiai mérőeszközök használata.
A talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.
Főbb szántóföldi kórokozók, kártevők vizsgálata, kór- és kárképek, gyomnövények
ismerete, vegyszerismeret, előrejelzési eszközök használata.

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

395/2.0/2716-06

azonosítója
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szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

395/2.1/2716-06
395/2.2/2716-06
395/2.3/2716-06
395/2.4/2716-06
395/2.5/2716-06
395/2.6/2716-06
395/2.7/2716-06
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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:
395/2.1/2716-06
A tananyagelem megnevezése:
Gabonafélék termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántást végez
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Öntözést végez
Speciális növényápolást végez (idegenel, címerez)
Termésbecslést végez
Betakarítja a termést
Terményt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, kukorica) termesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Információforrások kezelése
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felsorolt növények termesztésének feldolgozása a következő algoritmus szerint:
termesztés célja, jelentősége; növénytani jellemzés és fejlődési szakaszok, fajták,
termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elővetemény- és tápanyagigény); termesztési és
növényvédelmi technológia.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.2/2716-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyökér- és gumósnövények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántást végez
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Öntözést végez
Speciális növényápolást végez (idegenel, címerez)
Termésbecslést végez
Betakarítja a termést
Terményt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Gyökér- és gumósnövények (répafélék, burgonya) termesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Információforrások kezelése
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felsorolt növények termesztésének feldolgozása a következő algoritmus szerint:
termesztés célja, jelentősége; növénytani jellemzés és fejlődési szakaszok, fajták,
termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elővetemény- és tápanyagigény); termesztési és
növényvédelmi technológia.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.3/2716-06
A tananyagelem megnevezése:
Hüvelyes növények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántást végez
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Öntözést végez
Speciális növényápolást végez (idegenel, címerez)
Termésbecslést végez
Betakarítja a termést
Terményt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Hüvelyesek (szója, takarmányborsó) termesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Információforrások kezelése
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felsorolt növények termesztésének feldolgozása a következő algoritmus szerint:
termesztés célja, jelentősége; növénytani jellemzés és fejlődési szakaszok, fajták,
termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elővetemény- és tápanyagigény); termesztési és
növényvédelmi technológia.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.4/2716-06
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A tananyagelem megnevezése:
Ipari növények termesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántást végez
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Öntözést végez
Speciális növényápolást végez (idegenel, címerez)
Termésbecslést végez
Betakarítja a termést
Terményt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Ipari növények (napraforgó, repce) termesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Információforrások kezelése
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felsorolt növények termesztésének feldolgozása a következő algoritmus szerint:
termesztés célja, jelentősége; növénytani jellemzés és fejlődési szakaszok, fajták,
termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elővetemény- és tápanyagigény); termesztési és
növényvédelmi technológia.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.5/2716-06
A tananyagelem megnevezése:
Szálas takarmánynövények termesztése és gyepgazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szántást végez
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Öntözést végez
Speciális növényápolást végez (idegenel, címerez)
Termésbecslést végez
Betakarítja a termést
Terményt kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Szálas takarmánynövények (lucerna, takarmánykeverékek) termesztése
C típus
Gyepgazdálkodás
47

Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Információforrások kezelése
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felsorolt növények termesztésének feldolgozása a következő algoritmus szerint:
termesztés célja, jelentősége; növénytani jellemzés és fejlődési szakaszok, fajták,
termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elővetemény- és tápanyagigény); termesztési és
növényvédelmi technológia.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.6/2716-06
A tananyagelem megnevezése:
Termesztéstechnológiai gyakorlatok I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tarlóhántást végez
Szántást végez
Szántást elmunkál
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Tápanyag-visszapótlást végez
Öntözést végez
Betakarítja a termést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus
Gépészeti és építészeti anyagismeret
C típus
Gépelemek
C típus
Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése
B típus
A talajművelés gépeinek felépítése, működése
B típus
A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése
B típus
Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése
B típus
A növényvédelem gépei felépítése, működése
B típus
A betakarítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Térérzékelés
4. szint
Mennyiségérzék
4. szint
Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
KIsüzemi termelőhely
Képzési idő:
129 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gabonafélék, gyökér- gumós és hüvelyes növények termesztéstechnológiai elemeinek
(talaj-előkészítés, tápanyagutánpótlás, vetés, növényápolás, betakarítás) gyakorlása
Célszerű a csoportokból egy-egy meghatározó, lehetőleg különböző vetési idejű növény
kiválasztása (pl. a gabonafélékből az őszi búza és a kukorica).
A tananyagelem szorosan összefügg a 395/2.2/2205-06 számú "Növénytermesztési
munkagépek üzemeltetése és karbantartása" tananyagelemmel.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.7/2716-06
A tananyagelem megnevezése:
Termesztéstechnológiai gyakorlatok II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tarlóhántást végez
Szántást végez
Szántást elmunkál
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Tápanyag-visszapótlást végez
Öntözést végez
Betakarítja a termést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus
Gépészeti és építészeti anyagismeret
C típus
Gépelemek
C típus
Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése
B típus
A talajművelés gépeinek felépítése, működése
B típus
A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése
B típus
Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése
B típus
A növényvédelem gépei felépítése, működése
B típus
A betakarítás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Térérzékelés
4. szint
Mennyiségérzék
4. szint
Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
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Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
127 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ipari növények, szálastakarmányok termesztéstechnológiai elemeinek (talaj-előkészítés,
tápanyagutánpótlás, vetés, növényápolás, betakarítás) gyakorlása.
Gyepgazdálkodási gyakorlat
A tananyagelem szorosan összefügg a 395/2.2/2205-06 számú "Növénytermesztési
munkagépek üzemeltetése és karbantartása" tananyagelemmel.
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:
395/1.1/2206-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Balesetvédelmi oktatást tart
Baleset esetén intézkedik
Tűzvédelmi oktatást tart
Tűz esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus
Munkavédelmi rendszabályok
A típus
Védőfelszerelések és használatuk
A típus
Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál
A típus
Teendők balesetek esetén
A típus
Tűzvédelmi rendszabályok
A típus
Tűzoltókészülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
A típus
Teendők tűz esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint
Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelmi szabályozás. A munkáltató munkavédelomi feladatai, a munkavállaló
munkavédelmi jogai és kötelességei.
Balesetek, megbetegedések, balesetelhárítás, munkaegészségtan, elsősegélynyújtás.
A villamosság biztonságtechnikája, vezsélyes anyagokkal végzett munkák biztonsági
előírásai. Tűz- és robbanásvédelem.
Munkavégzés, munkalélektan, ergonómiai ismeretek.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.2/2206-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és tűzvédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Balesetvédelmi oktatást tart
Baleset esetén intézkedik
Tűzvédelmi oktatást tart
Tűz esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus
Balesetvédelmi oktatást tart, dokumentál
A típus
Teendők balesetek esetén
A típus
Tűzoltókészülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
A típus
Teendők tűz esetén
A típus
Védőfelszerelések és használatuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint
Információforrások kezelése
Térérzékelés
4. szint
Elemi számolási készség
4. szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
41 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkahelyek telepítése, elrendezése, berendezései, klímakövetelmények. Foglalkozási
ártelmek, betegségek.
Elsősegélynyújtás. A villamosság biztonságtechnikája. Tűzoltó anyagok és tűzoltó
készülékek használata., tűzriadóterv.
Mezőgazdasági erőgépek biztonsági előírásai, a környzetszennyezés csökkentésének
Növénytermesztési munkagépek biztonságos, környezetkímélő üzemeltetésének szabályai.
Az állattartás gépeinek biztonságtechnikai előírásai.
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

395/2.0/2206-06

A környezetvédelem
feladatai

sza

395/2.1/2206-06

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:
395/2.1/2206-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik az ártalmatlanná
tételükről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus
Környezetvédelmi rendszabályok
A típus
Veszélyes anyagok és hulladékok
A típus
Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint
Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
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Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem fogalma, feladatai. A környezetvédelem jogi szabályozása,
A talaj védelme, a talajok szennyeződése. A víz védelme, szennyeződése, víztisztítási
A levegő tisztaságának védelme. A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata. A
levegőtisztaság megóvásának lehetőségei.
A hulladékok fogalma, csoportosításuk. A hulladékok ártalmatlanításának eljárásai. A
veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk. Környezetvédelmi károk és bírságok.
Az állattartás gépeinek biztonságtechnikai előírásai, az állattartás környezetvédelmi
szabályai.
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:
395/1.1/2211-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános állattenyésztés I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állatokat ápol, csoportosít
Extenzív állattartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
A gazdasági állatok szaporítása (alapfogalmak, ivarzás)
B típus
A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása
B típus
Az állat és környezete
B típus
Egészséges és beteg állat felismerése
B típus
Állatvédelmi és -jólléti ismeretek (általános szabályok, tartás és az állatszállítás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.2/2211-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános állattenyésztés gyakorlata I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében,
elkülönítésében
Kitrágyázást, almozást végez
Istállót, berendezést takarít
Istállót, berendezést fertőtlenít
Trágyát kezel
Rágcsáló- és rovarirtásról gondoskodik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása
B típus
Környezetvédelem (trágyakezelés, hullák és hulladékok ártalmatlanná tétele, kártevők ellen
B típus
Teendők beteg állattal, az elsősegélynyújtás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A feladatkompetenciában felsorolt tevékenységek végrehajtása

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.3/2211-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok takarmányozása I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmányt előkészít
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Takarmányt érzékszervvel minősít
Takarmányt kioszt, itat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Takarmányismeret és tartósítás
B típus
Takarmányelőkészítés módjai
A típus
Etetés, itatás módja, rendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Elemi számolási készség
3. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Takarmányismeret és tartósítás

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.4/2211-06
A tananyagelem megnevezése:
A takarmányozás gyakorlata I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmányt előkészít
Takarmányt kioszt, itat
Állatot legeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Takarmányismeret és tartósítás
A típus
Etetés, itatás módja, rendje
B típus
Takarmányelőkészítés módjai
A takarmányok érzékszervi minősítése
A típus
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Elemi számolási készség
3. szint
Mennyiségérzék
1. szint
Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
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Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Kémiai laboratórium
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Takarmányismeret és tartósítás.
Takarmányok előkészítése, kiosztása. Legeltetés.

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
13. TANANYAGEGYSÉG

395/1.0/2717-06

Általános
állattenyésztés és
takarmányozás II.

sza
sza
sza
sza
sza
sza

395/1.1/2717-06
395/1.2/2717-06
395/1.3/2717-06
395/1.4/2717-06
395/1.5/2717-06
395/1.6/2717-06
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0
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0
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0

0
0
0
0
0
0

összes

azonosítója

gyakorlati

jellege

elméletigényes
gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

óraszáma

0
18
0
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0
28

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:
395/1.1/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állattenyésztés élettani alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állatot minősít
Állatot kezel, kezeltet
Állati termékhez (tej, tojás, gyapjú) jut
Közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében,
elkülönítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
B típus
A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B típus
Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A biológiában elsajátított tananyagra építve csak az állati termékelőállítás szempontjából
kiemelkedő fontosságú tananyagot szükséges tanítani (emlősök és madarak
emésztőkészülékének és ivarszerveinek felépítése és működése, neurohormonális
ivarszerveinek felépítése, működése, neurohormonális szabályozás).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.2/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állattenyésztés élettani alapjainak gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állatot minősít
Takarmányadagot állít össze
Állatot kezel, kezeltet
Állati termékhez (tej, tojás, gyapjú) jut
Közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében,
elkülönítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Testtájak
B típus
Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
B típus
A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B típus
Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Szakmai
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Demonstrációs terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az belső szervek elhelyezkedését emlős állat és madár boncolásával ismertessük meg. A
csontok megismerése elsősorban a testtájak alapjait szolgálja, pontosítsuk a testtájakat,
végezzünk szaporítással kapcsolatos teendőket.
szaporítással kapcsolatos megfigyeléseket.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.3/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános állattenyésztés II.
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Ellést/fialást előkészít, levezet
Újszülött állatot, anyaállatot ellát
Állatot minősít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Értékmérő tulajdonságok
C típus
Nemesítés folyamata
B típus
A gazdasági állatok szaporítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági állatok értékelése, nemesítése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.4/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános állattenyésztés gyakorlata II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állatot minősít
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Vemhességet megállapít
Ellést/fialást előkészít, levezet
Újszülött állatot, anyaállatot ellát
Állatot mérlegel
Állatot jelöl
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
Értékmérő tulajdonságok
C típus
Nemesítés folyamata
B típus
A gazdasági állatok szaporítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
Mennyiségérzék
3. szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A faj, fajta, típus felismerése, az állatok jelölése, mérlegelése.
A szaporítással kapcsolatos teendők (ivarzó állat felismerése, pároztatás, ellés/fialás
előkészületei, levezetése, anya és újszülött állat ápolása ellés/fialás után)

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.5/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok takarmányozása II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmánymérleget számol
Takarmányadagot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A takarmányok kémiai alkotórészei
C típus
Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, táplálóanyagok aránya,
C típus
értékesülés)
Táplálóanyag-szükséglet, takarmányadag összeállítása
A típus
Hozzárendelt szakmai készségek:
Elemi számolási készség
3. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A takarmányok kémiai összetétele, emészthetősége, táplálóanyag tartalmának értékelése,
értekesülése.
A gazdasági állatok táplálóanyag-szükséglete.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.6/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
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A takarmányozás gyakorlata II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmánymérleget számol
Takarmányadagot állít össze
Takarmánymintát vesz, továbbít (vizsgálatra)
Takarmányt tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Táplálóanyag-szükséglet, takarmányadag összeállítása
B típus
Mintavétel, mintaküldés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Elemi számolási készség
3. szint
Mennyiségérzék
1. szint
Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Kémiai laboratórium
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel és takarmányminősítés. Takarmányadag-összeállítás különböző fajú és
hasznosítású állatok részére.
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

395/2.0/2717-06

azonosítója
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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.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.1/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Szarvasmarhatenyésztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitrágyázást, almozást végez
Istállót, berendezést takarít
Állatot fej
Tejet kezel
Állatot minősít
Takarmányadagot állít össze
Takarmányt kioszt, itat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szarvasmarhatenyésztés és tejgazdaságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szarvasmarha elnevezései kor, ivar és hasznosítás szerint, külső és belső értékmérői,
fajtái, nemesítése, szaporítása, felnevelése, takarmányozása, elhelyezése, termelése,.
előforduló gyakoribb betegségei (megelőzés, gyógyítás).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.2/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Juh- és kecsketenyésztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitrágyázást, almozást végez
Istállót, berendezést takarít
Állatot fej
Tejet kezel
Extenzív állattartást végez
Állatot minősít
Takarmányadagot állít össze
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Takarmányt kioszt, itat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Juhtenyésztés
C típus Kecsketenyésztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A juh és kecske elnevezései kor, ivar és hasznosítás szerint, külső és belső értékmérőik,
előforduló gyakoribb betegségei (megelőzés, gyógyítás).
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.3/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Sertéstenyésztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitrágyázást, almozást végez
Istállót, berendezést takarít
Állatot minősít
Takarmányadagot állít össze
Extenzív állattartást végez
Takarmányt kioszt, itat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sertéstenyésztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sertés elnevezései kor, ivar és hasznosítás szerint, külső és belső értékmérői, fajtái,
előforduló gyakoribb betegségei (megelőzés, gyógyítás).
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.4/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Baromfitenyésztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitrágyázást, almozást végez
Istállót, berendezést takarít
Takarmányt kioszt, itat
Extenzív állattartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Baromfitenyésztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tyúk, pulyka, kacsa, lúd elnevezései kor, ivar és hasznosítás szerint, külső és belső
előforduló gyakoribb betegségeik (megelőzés, gyógyítás).
5. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
395/2.5/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai gyakorlatok I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitrágyázást, almozást végez
Istállót, berendezést takarít
Trágyát kezel
Állatot legeltet
Takarmányt tárol
Takarmányadagot állít össze
Takarmányt kioszt, itat
Extenzív állattartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus
Táplálóanyag-szükséglet, takarmányadag összeállítása
B típus
Takarmányelőkészítés gépei
A típus
Etetés, itatás módja, rendje
B típus
A betakarítás gépei
B típus
Takarmányismeret és tartósítás
A típus
A takarmányok érzékszervi minősítése
B típus
Mintavétel, mintaküldés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Elemi számolási készség
3. szint
Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Üzemlátogatás
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állatfaj megítélése, takarmányozási, termékelőállítási és egyéb napi, időszakos
munkáiban való részvétel.
Takarmányadag összeállítása.
A feladatprofilban szereplő feladatokat, szakmai ismereteket az egyes állatfajok
sajátosságainak megfelelően kell alkalmazni (pl. legeltetés stb)
A tananyagelem szorosan összefügg a 395/3.2/2205-06 számú "Az állattenyésztési
épületek, gépek, berendezések működtetése és karbantartása" tananyagelemmel.
A tartástechnológiai gyakorlat óraszáma lehetővé teszi, hogy az adott állatfajjal kapcsolatos
technológiai elemeket - a szakképesítés szintjének megfelelően - begyakorolják.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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395/2.6/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai gyakorlatok II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Állatokat ápol, csoportosít
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Vemhességet megállapít
Ellést/fialást előkészít, levezet
Újszülött állatot, anyaállatot ellát
Állati termékhez (tej, tojás, gyapjú) jut
Állati terméket kezel
Állatot mérlegel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
A gazdasági állatok szaporítása
B típus
Fejés és tejkezelés gépei, berendezései
B típus
A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Elemi számolási készség
3. szint
Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Kézügyesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Üzemlátogatás
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adott állatfaj szaporítási, termékelőállítási és egyéb napi, időszakos munkáiban való
részvétel.
Vágóhíd látogatása.
A feladatprofilban szereplő feladatokat, szakmai ismereteket az egyes állatfajok
sajátosságainak megfelelően kell alkalmazni (pl. szaporításon a baromfifajoknál keltetést
a termékelőállítással kapcsolatos feladatok is az előállított terméktől függnek stb). Az
előállított termékek vizsgálata (pl. tejvizsgálatok stb.) is része a tananyagelem tartalmának.
A tananyagelem szorosan összefügg a 395/3.2/2205-06 számú "Az állattenyésztési
épületek, gépek, berendezések működtetése és karbantartása" tananyagelemmel.
A tartástechnológiai gyakorlat óraszáma lehetővé teszi, hogy az adott állatfajjal kapcsolatos
technológiai elemeket - a szakképesítés szintjének megfelelően - begyakorolják.
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.7/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Tejkezelési, tejvizsgálati gyakorlatok
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tejet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szarvasmarhatenyésztés és tejgazdaságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Tejvizsgálati laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tej elsődleges kezelése és vizsgálata. Tejüzem látogatása
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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:
395/3.1/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Állategészségügyi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségügyi állapotát
Istállót, berendezést fertőtlenít
Rágcsáló-, rovar irtásról gondoskodik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Az állat és környezete
B típus
Egészséges és beteg állat felismerése
C típus
A fertőző betegségek megelőzése, az állattartó telepek járványvédelme, a fertőtlenítés
B típus
A bejelentési kötelezettség fogalma, módjai
B típus
Állatvédelmi és -jólléti ismeretek (általános szabályok, tartás és állatszállítás szabályai)
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B típus
A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állat és környezete, környezetvédelem, állatvédelmi és állatjóléti ismeretek.
Egészség - csökkent ellenállóképesség - betegség, a betegséget kiváltó tényezők.
A fertőző betegségek általános jellemzői és az ellenük való védekezés.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/3.2/2717-06
A tananyagelem megnevezése:
Állategészségügyi gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségügyi állapotát
Istállót, berendezést fertőtlenít
Rágcsáló-, rovar irtásról gondoskodik
Állatot kezel, kezeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
Teendők beteg állattal, az elsősegélynyújtás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint
Elemi számolási készség
3. szint
Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
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Tangazdaság
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egészséges és beteg állat életjelenségeinek tanulmányozása, klinikai alapértékek felvétele.
Klímaigények és mérésük. Takarítás fertőtlenítés.
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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:
395/1.1/2718-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyümölcstermesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajt előkészít
Tápanyag-utánpótlást végez
Gyümölcsöst telepít
Gyümölcsöst gondoz
Gyümölcsöst betakarít, csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
A gyümölcstermő növények csoportosítása, környezeti igénye
C típus
A gyümölcstermő növények részei
C típus
A gyümölcstermő növények szaporításának módjai
B típus
Gyümölcsültetvények létesítése
B típus
Fiatal fák és termő gyümölcsösök gondozása
B típus
A gyümölcs betakarítása, kezelése, csomagolása, tárolása
B típus
Az ökotermesztés lehetőségei a gyümölcstermesztésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Elemi számolási készség
4. szint
Mennyiségérzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyümölcsültetvények telepítése, tápanyag-utánpótlása, gondozása, betakarítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.2/2718-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyümölcstermesztési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajt előkészít
Tápanyag-utánpótlást végez
Gyümölcsöst telepít
Gyümölcsöst gondoz
Gyümölcsöst betakarít, csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
A gyümölcstermő növények csoportosítása, környezeti igénye
C típus
A gyümölcstermő növények részei
C típus
A gyümölcstermő növények szaporításának módjai
B típus
Gyümölcsültetvények létesítése
B típus
Fiatal fák és termő gyümölcsösök gondozása
B típus
A gyümölcs betakarítása, kezelése, csomagolása, tárolása
B típus
Az ökotermesztés lehetőségei a gyümölcstermesztésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Elemi számolási készség
4. szint
Mennyiségérzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Gyümölcsültetvények telepítésének, tápanyag-utánpótlásának, gondozásának,
betakarításának gyakorlati végrehajtása
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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:
395/2.1/2718-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőlőtermesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajt előkészít
Tápanyag-utánpótlást végez
Szőlő telepítését végzi
Szőlő gondozását végzi
Szőlőt betakarít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
A szőlő környezeti igénye
C típus
A szőlőnövény részei
C típus
A szőlő szaporítási módjai
B típus
A szőlő telepítése
B típus
A fiatal és termő ültetvények gondozása
B típus
A szőlő betakarítása
B típus
Az ökotermesztés lehetőségei a szőlőtermesztésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Elemi számolási készség
4. szint
Mennyiségérzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szőlőültetvények telepítése, tápanyag-utánpótlása, gondozása, betakarítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/2.2/2718-06
A tananyagelem megnevezése:
Szőlőtermesztési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajt előkészít
Tápanyag-utánpótlást végez
Szőlő telepítését végzi
Szőlő gondozását végzi
Szőlőt betakarít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
A szőlő környezeti igénye
C típus
A szőlőnövény részei
C típus
A szőlő szaporítási módjai
B típus
A szőlő telepítése
B típus
A fiatal és termő ültetvények gondozása
B típus
A szőlő betakarítása
B típus
Az ökotermesztés lehetőségei a szőlőtermesztésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Elemi számolási készség
4. szint
Mennyiségérzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szőlőültetvények telepítésének, tápanyag-utánpótlásának, gondozásának, betakarításának
gyakorlati végrehajtása
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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:
395/3.1/2718-06
A tananyagelem megnevezése:
Zöldségtermesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabadföldi zöldségtermesztést folytat
Zöldségnövényt szaporít
Zöldségnövényt ápol
Zöldségnövényt betakarít, csomagol
Zöldségnövényt hajtat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
A zöldségnövények csoportosítása, környezeti igénye
A zöldségfélék termesztésének módjai, termesztő létesítmények
C típus
A zöldségfélék szaporítási módjai
C típus
A talajelőkészítés, tápanyag-gazdálkodás, vetés
B típus
Ápolási munkák
B típus
B típus
Zöldségnövények betakarítása, áru-előkészítése, kezelése, tárolása, egyszerűbb tartósítási
eljárások
B típus
Az ökotermesztés lehetőségei a zöldségtermesztésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Elemi számolási készség
4. szint
4. szint
Mennyiségérzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zöldségnövények talajelőkészítése, tápanyag-utánpótlása, vetése, ápolása, betakarítása
szabadföldi és hajtatásos termesztésben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/3.2/2718-06
A tananyagelem megnevezése:
Zöldségtermesztési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabadföldi zöldségtermesztést folytat
Zöldségnövényt szaporít
Zöldségnövényt ápol
Zöldségnövényt betakarít, csomagol
Zöldségnövényt hajtat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A zöldségnövények csoportosítása, környezeti igénye
C típus
A zöldségfélék termesztésének módjai, termesztő létesítmények
C típus
A zöldségfélék szaporítási módjai
C típus
A talajelőkészítés, tápanyag-gazdálkodás, vetés
B típus
Ápolási munkák
B típus
B típus
Zöldségnövények betakarítása, áru-előkészítése, kezelése, tárolása, egyszerűbb tartósítási
eljárások
B típus
Az ökotermesztés lehetőségei a zöldségtermesztésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint
Elemi számolási készség
4. szint
4. szint
Mennyiségérzés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zöldségnövények talajelőkészítésének, tápanyag-utánpótlásának, vetésének, ápolásának,
betakarításának végrehajtása szabadföldi és hajtatásos termesztésben
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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:
395/1.1/2212-06
A tananyagelem megnevezése:
Falusi vendéglátás és kisüzemi élelmiszertermelés,-feldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Falusi vendéglátást folytat
Őrzi a hagyományokat (pl. állatot vág)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
A falusi vendéglátás módjai
C típus
Térségi turizmusfejlesztés, falusi turizmus
C típus
A kisüzemi élelmiszertermelés és termékfeldolgozás sajátosságai
B típus
Élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Turisztikai célpontok a falvakban.
A falusi vendéglátás lehetőségei és sajátosságai.
A kisüzemi feldolgozás higiénés előírásai.
Fogyasztóvédelem és élelmiszerbiztonság.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.2/2212-06
A tananyagelem megnevezése:
74

A falusi vendéglátás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Falusi vendéglátást folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
A falusi vendéglátás módjai
C típus
Térségi turizmusfejlesztés, falusi turizmus
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint
Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint
Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint
Telefonálás idegen nyelven
3. szint
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Külső megjelenés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Üzemlátogatás
Számítógép-terem
Tankonyha
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A falusi vendéglátás lehetőségei és sajátosságai.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
395/1.3/2212-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisüzemi élelmiszertermelés, -feldolgozás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Őrzi a hagyományokat (pl. állatot vág)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus
A kisüzemi élelmiszertermelés és termékfeldolgozás sajátosságai
B típus
Élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Mennyiségérzék
3. szint
Elemi számolási készség
3. szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Állóképesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Üzemlátogatás
Tankonyha
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kisüzemi módszerekkel előállítható élelmiszer alapanyagok és helyi feldolgozásuk.
Tej és tejtermékek, gyümölcs-aszalás, befőzés, savanyítás, húskészítmények, sütemények
stb.
A kisüzemi feldolgozás higiénés előírásai.
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