ERDÉSZETI FELKÉSZÍTŐ GÉPEK KEZELŐJE
….
10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes korlátozás nélküli vezetői
engedély (T vagy C+E vagy C1+E kategória).
10.2 Írásbeli vizsga: nincs
10.3 Projektfeladat
10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga
10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A. vizsgarész: Aprítógép üzemeltetése, aprítás végrehajtása. A vizsgázó aprítógéppel
aprítást hajt végre. A feladatközlő lapon szereplő meghatározott fafajú aprítandó
anyagot aprítógéppel leaprít. A feladat végrehajtásához szakszerűen használja a
szükséges segédeszközöket és védőeszközöket. A vizsgatevékenység során az EBSZ
vonatkozó előírásait betartja. A feladat végrehajtásának megkezdése előtt a helyszínt
előkészíti és biztosítja. A feladat végrehajtása előtt ismerteti az elvégzendő
tevékenységet.
B. vizsgarész: Hasítógép üzemeltetése, hasítás végrehajtása. A vizsgázó hasítógéppel
hasítást hajt végre. A feladatközlő lapon szereplő meghatározott fafajú hasítandó erdei
választékot a rendelkezésre álló anyagok közül kiválasztja, hasítógéppel elvégzi a
hasítását. A feladat végrehajtásához szakszerűen használja a szükséges segédeszközöket
és védőeszközöket. A vizsgatevékenység során az EBSZ vonatkozó előírásait betartja.
A feladat végrehajtásának megkezdése előtt a helyszínt előkészíti és biztosítja. A feladat
végrehajtása előtt ismerteti az elvégzendő tevékenységet.
C. vizsgarész: Kérgezőgép üzemeltetése, kérgezés végrehajtása. A vizsgázó
kérgezőgéppel kérgezést hajt végre. A feladatközlő lapon szereplő meghatározott fafajú
kérgezendő erdei választékot a rendelkezésre álló anyagok közül kiválasztja,
kérgezőgéppel elvégzi a kérgezést. A feladat végrehajtásához szakszerűen használja a
szükséges segédeszközöket és védőeszközöket. A vizsgatevékenység során az EBSZ
vonatkozó előírásait betartja. A feladat végrehajtásának megkezdése előtt a helyszínt
előkészíti és biztosítja. A feladat végrehajtása előtt ismerteti az elvégzendő
tevékenységet.
10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 %

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az A, B, C feladatok értékelése az alábbiakban megadott szempontok szerint külön-külön
történik. Ha a vizsgázó a vizsgán súlyosan megsért a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel
saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a
vizsgázó a vizsgarészre 0%-ot kap.
- a munkavégzés előtt a végrehajtandó feladatok ismertetése szóban
A vizsgázó a gyakorlati feladat végrehajtása előtt szóban ismerteti az elvégzendő
faladatot, annak lépéseit. Értékelendő szempont a kommunikáció minősége, az egyes
munkafázisok megfelelő sorrendjének meghatározása és a lehetséges (nem várt)
helyzetek esetén végzendő feladatok ismertetése.
Az értékelésbe 10%-kal számít bele
-munkavégzés előtti feladatok végrehajtása
Munkaterület kijelölése, megfelelő szerszámok, eszközök, felszerelések előkészítése, a
biztonságos munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése.
Az értékelésbe 10%-kal számít bele.
- feladat végrehajtása
Az adott vizsgafeladat jellegétől függő munkafázisok szakszerű végrehajtása.
Az értékelésbe 60%-kal számít bele.
- precíz feladatvégrehajtás
Értékelési szempont az, hogy a vizsgázó a vizsgafeladatot milyen precizitással,
gondossággal hajtja végre.
Az értékelésbe 5 %-kal számít bele.
-problémahelyzetek kezelése
Értékelési szempont az, hogy a vizsgázó a vizsgafeladat végrehajtása során fellépő
váratlan problémahelyzeteket (pl.: eszköz, szerszám meghibásodása, egyéb váratlan
esemény) mennyire szakszerűen kezeli.
Az értékelésbe 5 %-kal számít bele.
- tűz- munka- és környezetvédelmi előírások betartása
Értékelési szempont az, hogy a vizsgázó a vizsgafeladat végrehajtása során a tűzmunka- és környezetvédelmi szabályokat milyen mértékben tartja be.
Az értékelésbe 10 %-kal számít bele.
10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám
legalább 41 %-át elérte. Mindegyik feladatésznél (A, B, C) külön-külön is el kell érni a
minimum 41 %-os eredményt az eredményes vizsgához.
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