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ÖNJÁRÓ BETAKARÍTÓGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS  
 

…  

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

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: 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Önjáró betakarítógép-kezelő feladatai 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

– az írásbeli feladatlap 30 db tesztfeladatból áll, melyek az alábbi feladattípusok lehetnek: 

 igaz/hamis állítás, 
 igaz/hamis állítás indoklással, 
 egyszerű feleletválasztás, 
 rajolvasás 
 képről rajzról történő felismerés, párosítás 
 hibajavítás, 
 mondat kiegészítése, 
 hibakeresés, 
 kiválasztás (halmozás) 

 
A kérdések az alábbi témakörökből kerülnek összeállításra: 

 Fémes és nem fémes anyagok, üzemanyagok 
 dízelmotorok jellemzői 
 önjáró betakarítógépek felépítése, működése, karbantartása 
 önjáró betakarítógépek adaptereinek felépítése, működése, karbantartása 
 önjáró szecskázógépek felépítése, működése, karbantartása 
 önjáró gumós növényeket betakarító gépek felépítése, működése, karbantartása 
 egyéb önjáró betakarítógépek felépítése, működése, karbantartása 
 precíziós eszközök alkalmazása 
 napi és időszakos karbantartás 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20% 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
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Az értékelés %-ban történik, majd ennek átváltása osztályzattá az alábbiak szerint: 

81 – 100%  jeles (5) 
61 – 80%  jó (4) 
51 – 60%  közepes (3) 
41 – 50%  elégséges (2) 
0 – 40%  elégtelen (1) 
 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 41%-át elérte. 

 

10.3 Projektfeladat  

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga szakmai beszélgetéssel 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

1. Önjáró betakarítógép szerkezeti egységének beállítása, hibaelhárítása, napi 
karbantartása és előkészítése üzemeltetésre 

2. A betakarítógép előzetes beszabályozása 

3. Önjáró betakarítógép próbaüzemeltetése 

4. Adott gyakorlati vizsgatevékenységhez kapcsolódó szakmai beszélgetés 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80% 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

1. Önjáró betakarítógép valamely szerkezeti egységének (vágóasztal, cséplőszerkezet, 
tisztítószerkezet, motor, hajtások stb.) beállítása, hibaelhárítása, napi karbantartása és 
előkészítése üzemeltetésre: 30% 

2. A betakarítógép előzetes beszabályozása: 30% 

3. Önjáró betakarítógép próbaüzemeltetése: 30% 

4. Adott gyakorlati vizsgatevékenységhez kapcsolódó szakmai beszélgetés: 10% 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 41%-át elérte. 

Az értékelés %-ban történik, majd ennek átváltása osztályzattá az alábbiak szerint: 

81 – 100%  jeles (5) 
61 – 80%  jó (4) 
51 – 60%  közepes (3) 
41 – 50%  elégséges (2) 
  0 – 40%  elégtelen (1) 

Végső minősítés a súlyozott számtani átlag alapján kiszámított %-t figyelembe véve: 
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81 – 100%  jeles (5) 
61 – 80%  jó (4) 
51 – 60%  közepes (3) 
41 – 50%  elégséges (2) 
  0 – 40%  elégtelen (1) 

 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  
 
11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: A gyakorlat helyszínén végzett vizsga során: az adott 
tevékenységhez szükséges gépkönyvek, kezelési karbantartási utasítások, beállítási 
táblázatok, számológép 


