Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium
5130 Jászapáti, Vasút u. 2.
Felnőttképzési engedélyszám:E-001139/2015
Telefon: 57/540-960, E-mail: szechenyi.jaszapati@gmail.com

Tanfolyami tájékoztató
Fakitermelő
(kódszám: ao16)
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001139/2015/A005

„Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek”
VP1-1.1.1-17projekt keretében
90 %-os támogatással.
A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium a TÜSKE Kereskedelmi- Vállalkozó és
Szolgáltató Kft konzorciumi partnereként az alábbi tevékenységet végzők részére nyújt
támogatott képzési lehetőséget:
mezőgazdasági termelő
erdőgazdálkodó,
élelmiszer-feldolgozó
A képzésekre mezőgazdasági termelők (őstermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó,
agrártevékenységet végző vállalkozó), erdőgazdálkodó, élelmiszer-feldolgozó tevékenységet végzők
jelentkezhetnek. Nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa
képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja útján, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője
vagy tagja, mint meghatalmazott részt vehetnek a képzésen.

A képzésben résztvevők 10 %-os költség hozzájárulással
szerezhetnek szakmai végzettséget.

Fakitermelő
OKJ 31 623 01

A képzésben való részvétel feltételei:
 alapfokú iskolai végzettség (nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség)
vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 betöltött tankötelezettségi kor,
 szakmai egészségügyi alkalmasság (Fakitermelő szakmában)
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320 óra
A rész-szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Olyan szakember, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat végez.
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:
- elvégezni a döntést,
- elvégezni a gallyazást,
- választékolni,
- darabolni,
- elvégezni a felkészítés műveleteit,
- elvégezni a készletezés műveleteit,
- elvégezni a számbavételt,
- önálló vállalkozást működtetni,
- a leggyakoribb erdei fa- és cserjefajokat megkülönböztetni,
- a fakitermelési munkákat megszervezni,
- a munkavédelmi előírásokat betartani.

A rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
11840-16
11851-16
10980-12
10981-12

megnevezése
Növénytani ismeretek
Vállalkozási ismeretek
Gallyazás, darabolás
Fakitermelés

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
- A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani ismeretek
 Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket.
-

A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek.
- Költségvetés, számla készítése, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás
indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése. )

-

Motorfűrész- és motoros adapter-kezelés és karbantartás
- Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása, motorfűrészek és adapterek
kezelése és karbantartása

-

Fakitermelési ismeretek
- Fadöntés, vágásterületen (gyérítésben vagy véghasználatban), valamint választékolási és számbavételi
ismeretek alkalmazása.

Központi írásbeli vizsgatevékenység:
- A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek
- Fakitermelés műveletei, faanyagismeret, választékismeret, fakitermelés eszközei
Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei
 Szóbeli vizsga a központilag összeállított szakmai követelmények pontban
követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani ismeretek
 Szóbeli vizsga a központilag összeállított szakmai követelmények pontban
követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek
 Szóbeli vizsga a központilag összeállított szakmai követelmények pontban
követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák

A vizsgázók a szakmai vizsga sikeres letétele után államilag elismert
31 623 01 OKJ számú Fakitermelő rész-szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

Ügyfélszolgálati iroda:
5130 Jászapáti, Vasút u.4. Szakképző Iskola
Tel: 57/540-260, felnottapati@gmail.com
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