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GALLYAZÓ-DARABOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS  
 

… 
  

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: -  

11.2 Írásbeli vizsga: nincs 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: -  

1.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:-  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: -  perc  

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   -  %  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:-  

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább -%-át elérte.  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Erdei fa- és cserjeismeret  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

A) Vizsgarész  

15 db állományalkotó és kísérőfaj és 5 db cserjefaj felismerése képről, 
növénygyűjteményből levél alapján, vagy élő anyag alapján. A képeken a fa, illetve 
a cserje teljes alakban is látható lehet a levél mellett.  

B) Vizsgarész  

Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés végrehajtása motorfűrész és motoros 
adapterek alkalmazásával.  

A vizsgázó elvégzi a számára előkészített ledöntött, fekvő fa vagy a kijelölt álló fa 
gallyazását. Darabolást végez a munkapadon, rakodón, és elvégzi szükség szerint a 
választékok felkészítését és készletezését. A feladat elvégzését követően a 
motorfűrészt karbantartja, ismerteti a karbantartás legfontosabb feladatait. Motoros 
adapter alkalmazásával fakitermelési munkákhoz előkészíti a helyszínt.  
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11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

1. vizsgarész: 20 perc 

2. vizsgarész: 40 perc  

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 % (1. vizsgarész 20%,  
2. vizsgarész 80%)  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A) vizsgarész:  

A kivetített, vagy növénygyűjteményen, eredeti növényanyagon rendelkezésre álló 
felismerési anyagból magyar névvel kell felismerni a fa- és cserjefajokat. Minden 
helyesen felismert faj 2,5 pontot ér. A helyesen felismert nemzetségnévért 1 pont jár, a 
helyesen felismert fajnévért 2 pont jár, a hibátlan helyesírással leírt fajnévért  

2,5 pont jár.  
  

B) vizsgarész:  

A vizsgaszervező a vizsgafeladathoz az állomány ismeretében külön értékelő lapot és 
pontozási útmutatót készít, mely az alábbi szempontokat is magába foglalja.   

• a munkavégzés megkezdése előtti feladatok: munkaterület kijelölése, 
szükséges eszközök, szerszámok előkészítése, a biztonságos 
munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése 20%  

• a munka végrehajtásának fázisai 30%  
• gépek munka előtti ellenőrzése (műszaki, biztonsági, munkavédelmi 

kérdések kezelése) 20%  

• precíz, gondos munkavégzés 10%  
• problémahelyzetek kezelése (eszközhiány, váratlan események stb.) 10%  
• az Erdészeti Biztonsági Szabályzat maradéktalan betartása a 

védőfelszerelések alkalmazása és a műveletek elvégzése tekintetében 10%  

• Az értékelés során az Erdészeti Biztonsági Szabályzatban leírtak betartását 
kell ellenőrizni. Amennyiben a vizsgázó eltér az Erdészeti Biztonsági 
Szabályzatban leírtaktól, és a munkavégzést balesetveszélyesen végzi, 
vagy a tevékenységek közben balesetet okoz, akkor a vizsgája sikertelen.  

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 51 %-át elérte.  

… 

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

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok:   
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Erdőben történő munkavégzéshez az erdőgazdálkodó által kiadott vágásszervezési 
utasításnak és a jogszabályban meghatározott műveleti lapnak rendelkezésre kell állnia.  


