
 

 
 

 
Fakitermelő megnevezésű szakképesítés (08213002) 

 
 
Írásbeli vizsgatevékenység: 
A vizsgázók felkészüléséhez szakértőink az alábbi tankönyveket ajánlják: 

Tankönyv azonosító száma Tankönyv címe 
E-651 Motor-és tisztítófűrészek 

E-669 Erdőhasználat I. 
E-232 Erdőhasználattan II. 
E- 656 Erdészeti növénytan 
forgalmazó: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 

 
Az írásbeli vizsga két részből tevődik össze. Az első rész a fakitermelés műveleteiből összeállított 30 
db tesztfeladatot tartalmaz, amely számítógép használatát igényli. A tesztfeladatok között igaz-hamis 
választás, illetve egyszerű választásos feladatok szerepelnek. A tesztfeladatok online adatbázisából a 
számítógép véletlenszerűen generálja a vizsgafeladatokat. A vizsgázók által megoldott feladatlapokat 
a számítógép automatikusan értékeli. 
Az írásbeli vizsga második része a vállalkozási ismeretekhez kapcsolódóan árajánlat készítést és 
számla kiállítását foglal magába. A feladatot feladatlap kitöltésével, írásban kell megoldani. 
Az írásbeli vizsgarészek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam összesen 60 perc. 
 
 
Projektfeladat minta 
 

A) vizsgarész  
Felismerés: Ismerje fel és nevezze meg a 20 db erdészeti növényt vagy növényi részt! Írja a 
növény magyar nevét a feladatlapra! 

15 db állományalkotó és kísérőfaj, valamint 5 db cserjefaj felismerése képről, 
növénygyűjteményből levél alapján, vagy élő anyag alapján történik. A képeken a fa-, illetve 
a cserjefajok teljes alakban is bemutathatók a levél mellett.  
A növényismereti jegyzéket jelen tájékoztató melléklete tartalmazza. 
A növényismeret képanyagában az E-656 számú Erdészeti növénytan című tankönyv képei 
szerepelnek. A rendelkezésre álló felismerési anyagból magyar névvel kell felismerni a fa- és 
cserjefajokat.  
A rendelkezésre álló időtartam 20 perc.  

 
B) vizsgarész  
Végezze el a kijelölt 20-30 cm tőátmérőjű lucfenyőn a fakitermelés szakszerű munkaműveleteit 
(döntés, gallyazás, választékolás, darabolás szükség szerint felkészítés és készletezés)! Hajtsa 
végre a motorfűrész munka végzés előtti ellenőrzési és munkavégzés utáni karbantartási 
feladatait! Tartsa be az Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásait! 
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melléklet 
 

NÖVÉNYISMERETI  JEGYZÉK 
 
 
Állományalkotó és kísérő fa fajok 

1. . Erdeifenyő 15. Bibircses nyír 

2. .  Európai vörösfenyő 16. Mézgás éger 

3.  Feketefenyő 17. Kislevelű hárs 

4.  Közönséges lucfenyő 18. Nagylevelű hárs 

5.  Fehér akác 19. Hegyi juhar 

6.  Közönséges bükk 20. Mezei juhar 

7.  Fehér fűz 21. Magas kőris 

8.  Fehér Nyár 22. Virágos kőris 

9.  Rezgő nyár 23. Érdeslevelű mezei szil 

10.  Vörös tölgy 24. Hegyi szil 

11.  Csertölgy 25. Fekete dió 

12.  Kocsányos tölgy 26. Bálványfa 

13.  Molyhos tölgy 27. Madárcseresznye 

14.  Valódi kocsánytalan tölgy 28. Közönséges gyertyán 

 
 
Cserjék 

1.  Borostyán 11. Feketebodza 

2.  Erdei iszalag 12. Földi szeder 

3.  Gyepűrózsa 13. Hamvas szeder 

4.  Kökény 14.  

5.  Közönséges mogyoró 15.  

6.  Vesszős fagyal 16.  

7.  Csíkos kecskerágó 17.  

8.  Húsos som 18.  

9.  Veresgyűrűs som 19.  

10.  Egybibés galagonya 20.  
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