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Keveréktakarmány-gyártó 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 igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: -  

11.2 Írásbeli vizsga  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Technológiai alapok  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladat 60 pontos, egyszerű 
választás, igaz-hamis választás feladatokból álló, teszt feladatlap megoldásából áll.   

Az írásbeli vizsga tartalmi elemei:  

• nyers- és alapanyagok átvétele, minősítése, tárolása  

• keveréktakarmányok gyártásának technológiai műveletei  

• műveletek dokumentációja, kézi és számítógépes adminisztráció  

• késztermékek minősítése, csomagolása, raktározása  

• a gépek, berendezések baleset- és tűzvédelmi szempontból biztonságos kezelése.  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Értékelési útmutató alapján. A helyes 
válaszok számának átszámítása százalékra  

Az írásbeli vizsga tartalmi elemei:  

• nyers- és alapanyagok átvétele, minősítése, tárolása      20%  

• keveréktakarmányok gyártásának technológiai műveletei    20%  

• műveletek dokumentációja, kézi és számítógépes adminisztráció  20%  

• késztermékek minősítése, csomagolása, raktározása      20%  

• a gépek, berendezések baleset- és tűzvédelmi szempontból  
 biztonságos kezelése              20%  

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

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Takarmánykeverő eszköz vagy gép üzemeltetése a 
gyakorlathoz kapcsolódó beszélgetéssel.  
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11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

 A) vizsgarész:   

A vizsgázó az üzemi körülményeket előzetesen tanulmányozva, felügyelet mellett 
működteti a vizsgára kijelölt takarmánykeverő eszközeit, berendezéseit. A feladat 
aránya a projektfeladaton belül: 50%  

A berendezések működtetése közben beszámol a működtetés szabályairól. A feladat 

aránya a projektfeladaton belül: 20% B) vizsgarész:  

A megadott keveréktakarmány-alapanyagokra vonatkozóan megadott gyors műszeres 
átvételi minősítést végez, a mérési adatokat dokumentálja. A feladat aránya a 
projektfeladaton belül: 30%  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc: A) 
vizsgarész: 120 perc, B) vizsgarész: 60 perc  

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

A felügyelet mellett működtetett takarmánykeverő berendezéseinek szabályos 
működtetése, a keveréktakarmány-alapanyagok gyors műszeres átvételi minősítése és 
gyakorlathoz kapcsolódó szóbeli kikérdezés során az alábbi szempontok szerint 
százalékos formában történik az értékelés;   

• A feladatutasítás, technológiai leírások megértése: 30%  
• A gyakorlat során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, szabályos 

használata: 30%  

• A gyakorlat elemeinek szakszerű kivitelezése, időbeli ütemezés, minőség: 20%  
• Alapanyagokból gyors műszeres átvételi minősítés elvégzése: 10%  
• A biztonsági, tűz-, munka-, és balesetvédelemi szabályok betartása: 10%  

  

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: -  


