
 

 
 

 
 

Gallyazó-daraboló megnevezésű szakképesítés (08212001) 
 
 
 
 
Írásbeli vizsgatevékenység nincs. 
 
 
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 az előkészített ledöntött, fekvő fa vagy a kijelölt álló fa gallyazását. Végezzen 
darabolást a munkapadon, rakodón, szükség szerint végezze el a választékok felkészítését és 
készletezését.  
A feladat elvégzését követően végezze el a motorfűrész karbantartását, ismertesse a karbantartás 
legfontosabb feladatait.  
Készítse elő a motoros adapter alkalmazásával fakitermelési munkákhoz a helyszínt. 
Tartsa be az Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásait! 
 
 
A Programkövetelmény előírásai szerint, ha a vizsgázó súlyosan megsérti az EBSZ előírásokat, 
balesetet okoz, akkor a vizsgája sikertelen! 
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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.  

 


