EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
54-521-02 Erdészeti gépésztechnikus

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
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(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes :

- a feladatai elvégzéséhez szükséges erdőgazdasági műszaki erőforrásokat az erdőgazdasági termelés gépeit, valamint az ehhez szükséges
adaptereket kiválasztani ;
- talajművelést, tápanyagpótlást, vetést, ültetést, palántázást, csemetekerti növényápolást elvégezni ;
- végrehajtani a csemetekiemelést, a vermelést, valamint egyéb csemetekerti feladatokat ;
- megfelelően elvégezni a fakitermelési feladatokat kézi és gépi eszközökkel ;
- elvégzi a vágástakarítást, a bozótirtást, a tuskózást, valamint a tuskó kiemelést ;
fűrészelést végezni motorfűrésszel, döntési, gallyazási és darabolási feladatokat ellátni ;
választékolást pontosan, szakszerűen végrehajtani ;
közelítést végrehajtani csörlős, traktoros és egyéb közelítő géppel ;
szállítást és egyéb vágástéri faanyagmozgató gépeket üzemeltetni ;
a felkészítő gépeket (kérgező, hasító, aprító gépeket üzemeltetni ;
különböző erdészeti rakodó gépekkel faanyagot mozgatni, felterhelést és leterhelést végrehajtani ;

-

az erdőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel bevizsgálni, hibabehatárolást végezni ;
szerkezeti egységek, alkatrészek hiba-felvételezését elvégezni ;
javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni ;
karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújítási munkálatokra ;
az erdőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására ;
ellenőrizni az erdőgazdasági gépek funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek ;

-

irányítani az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását ;
irányítani és végrehajtani az erdészeti termelés gépeivel az erdőgazdasági munkálatokat, biztosítani a műszaki feltételeket ;
betartani és betartatni az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetése és javítása során a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat ;
kapcsolatot tartani az ügyfelekkel ;
szervezési és vezetési feladatokat ellátni.

M

-

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

3116 Gépésztechnikus
8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító
8211 Mechanikaigép-összeszerelő

(*) Megjegyzések:

Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes
bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:
„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a
szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates”
(96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC
of the European Parliament and of the Coun-cil of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training,
volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati
képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).
Az átláthatóságról további információk érhetők el: http://europass.cedefop.europa.eu/
©European Communities 2002 ©
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5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza

A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve
és státusza
Vidékfejlesztési Minisztérium

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

OKJ szakképesítési szint :

Ötfokú :

54 emeltszint szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött
és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

ISCED2011 kód :
4

5

jeles

4
3
2
1

jó
közepes
elégséges
elégtelen

EKKR szint :
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MKKR szint :

A bizonyítvány sorozatjele : PT K

A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos
arányuk a komplex érdemjegyben

sorszáma : 123456

Központi
írásbeli

A bizonyítvány kiállításának időpontja : 2021.07.21

Szóbeli

Gyakorlati

Gyakorlati

Szakmai ismeretek,
komplex írásbeli vizsga
Válaszadás a
vizsgakövetelmények
alapján összeállított,
előre kiadott
tételsorokból húzott
kérdésekre.
Erdészeti erő- és
munkagépek javítása,
előkészítése
üzemeltetésre
(javítóműhely, gépszín,
tanműhely).

Erdőgazdasági termelés
gépeinek üzemeltetése
(tangazdaság,
termelőüzem, erdő).

A komplex szakmai
eredmény osztályzattal

Továbblépés az oktatás következő szintjére
Felsőoktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

M

Jogi alap

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
41/2013. (V. 28.) VM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény .
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
A teljes program százalékában
%

A szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása
Iskolai/képző központ alapú

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Elmélet: 50 % Gyakorlat: 50 %

Munkahelyi alapú
Akkreditált előzetes képzettség
Teljes képzési idő

2 év

Belépési követelmények :

- Érettségi vizsga
Szakmai követelmény modulok :
Erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek
Erdőgazdasági erőforrások
Erdőgazdasági termelés gépei
Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban

11498-12
11500-12
10971-12
10973-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Munkahelyi egészség és biztonság
Erdőgazdasági géptan
Erdészeti gazdálkodás, vezetés, szervezés
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10966-12
11510-12
10976-12
10977-12

Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett
kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – http ://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője :
Kiállítás dátuma : 2021.07.21
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P. H.
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