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10.7. A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga  

10.7.1. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése  
10.7.2. Projektfeladat  

10.7.2.1.  A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió készítés és szakmai gyakorlati 
feladat végrehajtása  

10.7.2.2.  A vizsgatevékenység leírása:   

A.) A portfólió az állományalkotó és a kísérő fafajainkból összeállított 20 darabos 
növénygyűjteményt tartalmaz, melyet be kell mutatni a fajok jellemzőinek 

ismertetésével.  

  
A tanulói portfólió személyes dokumentum, az Erdőművelő részképzés során 
készült projektmunka, amely tartalmazza a tanuló hosszabb időszakon át végzett 
egyéni gyűjtőmunkáját. A tanuló készíti, a kiadott fafajlistából kiválasztva.  
Formája: A4-es rajzlapon, vagy növénygyűjtő lapon. Minden fafajt külön lapra 
kell felragasztani. A 20 fafajból álló gyűjteményt egy dossziéban kell leadni a 
vizsga napján a vizsgabizottságnak.  
Az egyes lapokon fel kell tüntetni a fafaj magyar nevét, a gyűjtés helyét és idejét, 
valamint a gyűjtő nevét.  

  
Az elkészített növénygyűjteményt a benne szereplő fafajok jellemzésével kell 
bemutatni, illetve megvédeni.  
  
 B.) Szakmai gyakorlati vizsgarész: a vizsgaközpont által választott vagy (1) 
erdősítés kivitelezése, és az alkalmazott kézi eszközök karbantartása, vagy (2) 
erdősítésápolási/(motorfűrészt nem igénylő) erdőnevelési feladat végrehajtása, és 
a használt kézi eszközök karbantartása.  
A szakmai gyakorlati vizsgarész során a vizsgázó az erdőművelés témakörből vagy 
erdősítési feladatot végez, vagy erdősítés ápolást, vagy erdőnevelést. Az elvégzett 
erdőművelési feladatot, motorfűrészt nem igénylő kézi eszközzel hajtja végre.   
Ezek mellett talajszelvény kialakítását és nyiladék karbantartását is elvégzi.   
A vizsgarész elvégzését követően az alkalmazott kézi eszközöket karban kell 
tartania. A műveletek elvégzése során beszámol a kézi eszközök karbantartásának 
szükségességéről.  
  

  

10.7.2.3.  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc  
A.) Portfólióvédés esetében 10 perc (ebből 5 perc felkészülés, 5 perc bemutatás)  
B.) Szakmai gyakorlati vizsgarész esetében 30 perc, melyből 5 perc a szakmai 

beszélgetés  



  

10.7.3. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %  
A.) Portfólióvédés esetében 30%  
B.) Szakmai gyakorlati vizsgarész esetében 70%  

    

10.7.4. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
  

A.) Portfólióvédés esetében:  
  

Az értékelés során figyelembe kell venni a gyűjtemény szakmai tartalmát és 
esztétikai kivitelezését. Értékelendő az előadásmód, a témához kapcsolódó 
szakszavak használata.   

  
B.) Szakmai gyakorlati vizsgarész esetében:  

  
● a munkavégzés megkezdése előtti feladatok: munkaterület kijelölése, 

szükséges eszközök, szerszámok előkészítése, a biztonságos 
munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése  

● szükséges elméleti ismeretek számbavétele  
● a munka végrehajtásának fázisai  
● precíz, gondos munkavégzés  
● problémahelyzetek kezelése (eszközhiány, váratlan események stb.)  
● a munka során szükséges lexikális ismeretek alkalmazása   
● összbenyomás, beszédkészség, hozzáállás  

  
A vizsgaszervező a gyakorlati vizsgarészekhez részletes pontozási útmutatót készít.  
  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 
40%át elérte.  
 

… 

10.10. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  
  

10.11. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 
szabályok: -   

  

11. Egyebek: -  


