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A 66. sorszámú Lakott-területi fakitermelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 623 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Lakott-területi fakitermelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 140-260
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: 2.1.2. Bemeneti kompetenciák: 2.2. Szakmai előképzettség: 34 623 01 Erdészeti szakmunkás, vagy fák döntésére jogosító szakmai végzettség,
szakképesítés.
2.3. Előírt gyakorlat: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött
1 év gyakorlat.
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
2.8. Szintvizsga: 2.9 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

A
FEOR száma
6212

B
FEOR megnevezése
Fakitermelő (favágó)

C
A szakképesítéssel betölthető munkakörök
Erdészeti munkás, láncfűrész-kezelő
Fakitermelő
Fakitermelő erdőtisztító
Favágó

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Lakott területen motorfűrésszel, kézi eszközökkel és segédeszközökkel fakitermelést végez.
Különleges alakú és helyzetű fákat dönt.
Kezeli a kézi és gépi fakitermelő eszközöket.
Ledarabolásos fakitermelést végez a koronába való fölmászással.
Ledarabolást végez emelőkosárból, platóról.
Biztosítja a fakitermeléssel érintett területet.
Ellenőrzi a biztonsági eszközöket.
Elvégzi a lakott területi fakitermelési munkák végzéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárásokat.
Betartja a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
- lakott területen fakitermelést végezni,
- különleges alakú és helyzetű fákat dönteni,
- a fák koronájában munkát végezni,
- biztosítani a balesetmentes munkavégzés föltételeit,
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beszerezni a munkavégzéshez szükséges engedélyeket,
betartani a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
34 623 01
Erdészeti szakmunkás
szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10985-12
Lakott területi fakitermelés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
10985-12
Lakott területi fakitermelés
gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Lakott-területi fakitermelés
A vizsgafeladat ismertetése: lakott területen fakitermelést végez. Különleges alakú és helyzetű fát dönt vagy
ledarabol. Alkalmazza a szükséges segédeszközöket, biztonsági berendezéseket, fölszereléseket. Biztosítja a
helyszínt.
A vizsgafeladat időtartama:
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

30 perc
80%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Lakott-területi fakitermelés
A vizsgafeladat ismertetése: a lakott-területi fakitermelés előkészítése. A lakott-területi fakitermelés
munkaműveleteinek ismertetése. Az alkalmazható eszközök, technikák, technológiák. A lakott-területi
fakitermelésre vonatkozó EBSZ előírások ismertetése. Munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások.
Engedélyezéssel kapcsolatos eljárások.
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A vizsgafeladat időtartama:
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
20%

5.4.
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.
5.5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Ha a vizsgázó a gyakorlati vizsgán súlyosan megsérti a balesetvédelmi szabályokat, és ezzel saját, vagy mások
testi épségét veszélyezteti, a vizsgát meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati vizsgájára elégtelen
osztályzatot kap.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Védőruha
Védőeszközök, egyéni védőfölszerelések
Motorfűrészek
Fakitermelés eszközei, gépei
Kézi és motoros csörlők
Emelőkosaras munkagép
Vontatott nyesedékaprító gép
Anyagmozgatás eszközei és gépei
Telefon
Gépjárművek, közlekedési eszközök
Elsősegélynyújtó eszközök
Oktatástechnikai eszközök
7. EGYEBEK

