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ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS 

szakképesítésről (képzési engedély: E-00004/2013/A002) 

A képzés megkezdésének föltétele alapfokú iskolai végzettség. Iskolai előképzettség hiányában a 

vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet alapján a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú 

mellékletében a mezőgazdaság szakma csoportra meghatározott kompetenciák megléte. Szükséges 

Mezőgazdasági vontató vezetésére följogosító jogosítvány (T kategória, vagy B kategória). 

Egészségügyi alkalmasság szükséges. 

A képzés időtartama 1200 óra (+ 6 óra Környezeti föltarthatóság) 

Elmélet – gyakorlat aránya: 40 – 60% 

A képzés formája csoportos képzés. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai írásbeli, gyakorlati és szóbeli 

részekből állnak. 

Tananyagegységek: Növénytani és vállalkozási ismeretek, Gallyazás-darabolás, Fakitermelés, 

Erdőművelés, Erdészeti és vadászati alapismeretek, Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás, 

Foglalkoztatás I., Foglalkoztatás II., Munkahelyi egészség és biztonság 

A Növénytani és vállalkozási ismeretek tananyagegység oktatásának a célja, hogy a vizsgázó 

fölismerje az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket. 

Képes legyen költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat 

elkészítésére, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézésére. 

A Gallyazás-darabolás tananyagegység oktatásának a célja, hogy vizsgázó legyen képes a gallyazás, 

darabolás, fölkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtására. A motorfűrészek, és 

adapterek önálló kezelésére és karbantartására. 

A Fakitermelés tananyagegység oktatásának a célja, hogy a vizsgázó képes legyen a fakitermelés 

műveletei közül a döntés, a választékolás és a számbavétel műveleteinek végrehajtására. A 

biztonságos, balesetmentes döntés végrehajtására. A döntésnél alkalmazott módszerek, vágásformák 

alkalmazására. A fa tulajdonságainak, felhasználási körének az ismeretére. 

Az Erdőművelés tananyagegység oktatásnak célja, hogy a hallgatók sajátítsák el a szaporítóanyag-

termesztéssel, a csemetetermeléssel kapcsolatos ismereteket. Ismerjék az erdősítés módjait, az 

ápolás eljárásait és az erdőnevelési munkák fontosságát. Tájékozottak legyenek az élő és élettelen 

tényezők okozta megbetegedésekben és az ellenük való védekezési módokban. Tudják az 

erdőművelési munkákra vonatkozó EBSZ előírásokat. 



Az Erdészeti és vadászati alapismeretek tananyagegység oktatásának a célja, megismertetni az 

erdészeti ökológiai alapokat, képet adni a termőhelyi tényezők fontosságáról, megalapozni az 

erdőművelési ismereteket. Betekintést nyújtani az erdőgazdálkodási ismeretekbe, elsajátítani az 

erdővédelmi alapismereteket. Alapvető ismereteket nyújtani a vadászattal, vadgazdálkodással 

kapcsolatban. Tájékozottságot adni a vadászat és a vadgazdálkodás jogi szabályozási rendszerében. 

Felkészíteni a vadászathoz, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok önálló elvégzésére. 

Megismertetni a vadászatra, vadgazdálkodásra vonatkozó biztonsági előírásokat.  

Az Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás tananyagegység oktatásának a célja az erő- és 

munkagéptani ismeretek megalapozása. Felkészítés az erőgépek karbantartására. Felkészíteni a 

hallgatókat az erdészeteknél alkalmazott erő- és munkagépek használatára. Elsajátíttatni a 

hallgatókkal az erő- és munkagépek működésére és karbantartására vonatkozó ismereteket. 

Megismertetni a faanyagmozgatási módokat. Elsajátíttatni a faanyagmozgatásra vonatkozó EBSZ 

előírásokat. Felkészíteni a hallgatókat az erdészetben alkalmazott erő- és munkagépek önálló 

kezelésére, a jogosítvány megszerzésére. Az erő- és munkagépek kezelésén túl a meghibásodások 

okainak felismerésére, a kisebb hibák elhárítására, valamint a karbantartási munkák elvégzésére,  

A Foglalkoztatás I. tananyagegység oktatásának a célja, hogy a hallgató képes legyen személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a hallgató idegen nyelvű szakmai irányítás 

mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját. 

A Foglalkoztatás II. tananyagegység oktatásának a célja fölkészíteni a hallgatót munkaviszony 

létesítésére, a munkaerő piaci technikák alkalmazására, motivációs levél és önéletrajz készítésére. A 

karrier lehetőségek föltérképezésére, vállalkozás létrehozására és működtetésére.   

A Munkahelyi egészség és biztonság tananyagegység oktatásának a célja tudatosítani a munkahelyi 

egészség és biztonság jelentőségét. Megismertetni a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket. Megismertetni a munkavégzés személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket. Megismertetni a munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket. Tudatosítani, hogy a munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. 

Az Erdészeti szakmunkás olyan szakember, aki síkvidéki, dombvidéki és hegyvidéki erdőterületeken 

erdőművelési feladatokat old meg, fakitermelési műveleteket végez. Motorfűrészeket, motoros 

adaptereket, erő- és munkagépeket, közelítő-gépeket, rakodógépeket, felkészítő-gépeket kezel és 

karbantart. Vadgazdálkodási berendezéseket készít, vadetetést végez. 

A szakképesítés megszerzésére irányuló képzés elvégzését követően a végzett szakember képes 

fakitermelési műveleteket elvégezni, erdőművelési feladatokat megoldani, vállalkozást indítani, és 

működtetni, motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni, erő-és munkagépeket kezelni, 

karbantartani, közelítő-gépeket, rakodógépeket, és felkészítő-gépeket kezelni, felismerni a 

legfontosabb fa-és cserjefajokat, vadgazdálkodási berendezéseket készíteni, vadetetést végezni. 
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