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II. Tör vé nyek

2008. évi LXXII.
tör vény

a Magyar Köztársaság, valamint Montenegró
Köztársaság között a társadalombiztosításról

és a szociális biztonság egyes kérdéseirõl  szóló,
Budapesten, 2008. május 20-án aláírt Egyezmény

kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság
kö zött a tár sa da lom biz to sí tás ról és a szo ci á lis biz ton ság
egyes kér dé se i rõl  szóló Egyez mény (a továb biak ban:
Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3. § Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság, 
valamint Montenegró Köztársaság között 

a társadalombiztosításról és a szociális biztonság
egyes kérdéseirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár -
sa ság

azon kí ván sá guk tól ve zé rel ve, hogy sza bá lyoz zák kap -
cso la ta i kat a tár sa da lom biz to sí tás és a szo ci á lis biz ton ság
egyes kér dé sei te rü le tén,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) A je len Egyez mény ben hasz nált fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:

1. „fel ség te rü let”
a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben a Ma gyar Köz tár sa -

ság fel ség te rü le te,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.

Mon te neg ró Köz tár sa ság te kin te té ben Mon te neg ró
Köz tár sa ság fel ség te rü le te;

2. ,,jog sza bá lyok”

a je len Egyez mény tár gyi ha tá lya (2. cikk) ál tal érin tett
te rü le tek re vo nat ko zó tör vények, ren de le tek és más ál ta lá -
no san kö te le zõ ér vé nyû elõ írások;

3. ,,ille té kes ha tó ság”

a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben:

a je len Egyez mény 2. cik ké ben meg ha tá ro zott jog sza -
bá lyok ál tal sza bá lyo zott te rü le te kért fe le lõs mi nisz te rek,
mi nisz té ri u mok vagy meg fe le lõ ha tó sá gok,

Mon te neg ró Köz tár sa ság te kin te té ben:

a Mon te neg ró Köz tár sa ság ban mû kö dõ, a je len Egyez -
mény 2. cik ké ben meg ha tá ro zott jog sza bá lyok ál tal sza bá -
lyo zott te rü le te kért fe le lõs mi nisz té ri um;

4. ,,te her vi se lõ”

az az in téz mény vagy az a ha tó ság, amely nek fel ada ta a
je len Egyez mény 2. cik ké ben meg ha tá ro zott jog sza bá lyok
vég re haj tá sa;

5. ,,ille té kes te her vi se lõ”

az a te her vi se lõ, amely nél az il le tõ sze mély az el lá tá si
ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban biz to sí tott, vagy
igény jo go sult ság gal ren del ke zik vagy ren del kez ne;

6. ,,össze kö tõ szerv”

a je len Egyez mény sze rint az Egyez mény ha té kony vég -
re haj tá sa ér de ké ben ki je lölt szerv;

7. ,,biz to sí tá si idõ”

a já ru lék fi ze té si és ez zel azo nos meg íté lés alá esõ olyan
idõ, amely a Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai sze rint an nak
mi nõ sül;

8. ,,nyug díj biz to sí tá si idõ”

biz to sí tá si idõ, vagy az zal azo nos meg íté lés alá esõ idõ
és a Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai sze rint kü lön meg szer -
zett idõ;

9. ,,pénz be li el lá tás”

a je len Egyez mény 2. cik ké ben meg je lölt jog sza bá lyok
sze rin ti nyug díj és más pénz be li el lá tás, to váb bá ezek va la -
mennyi pót lé ka, ki egé szí té se, kor rek ci ó ja és eme lé se;

10. ,,ter mé szet be ni el lá tás”

a je len Egyez mény 2. cik ké ben meg je lölt jog sza bá lyok
sze rint pénz be li el lá tás nak nem mi nõ sü lõ egész ség ügyi
szol gál ta tás és egyéb el lá tás;

11. ,,la kó hely”

az ál lan dó, szo ká sos tar tóz ko dás he lye;

12. ,,tar tóz ko dás he lye”

az ide ig le nes tar tóz ko dás he lye, amely nél a tar tóz ko dás
idõ tar ta ma rend sze rint a tar tóz ko dás cél já tól függ;

13. ,,biz to sí tott”

az a sze mély, aki a je len Egyez mény 2. cik ké ben meg -
ha tá ro zott jog sza bá lyok sze rint biz to sí tott vagy biz to sí tott
volt;
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14. ,,jo go sult”
a je len Egyez mény 2. cik ke ál tal meg ha tá ro zott jog sza -

bá lyok alap ján jo go sult sá got szer zett sze mély;
15. ,,csa lád tag”
a Szer zõ dõ Fe lek ál tal al kal ma zott jog sza bá lyok ban

csa lád tag nak mi nõ sü lõ sze mély.

(2) A je len Egyez mény ben hasz nált más fo gal mak és ki -
fe je zé sek je len té se az, ame lyet azok nak a Szer zõ dõ Fe lek
jog sza bá lyai tu laj do ní ta nak.

2. cikk

Tárgyi hatály

(1) Je len Egyez mény
a) a Ma gyar Köz tár sa ság jog sza bá lyai te kin te té ben:

1. a tár sa da lom biz to sí tás ke re tén be lül:
1.1. az egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni és pénz -

be li el lá tá sa i ról,
1.2. a bal ese ti el lá tás ról,
1.3. a nyug el lá tás ról,

2. a mun ka nél kü li el lá tá sok ke re tén be lül:
2.1. az ál lás ke re sé si já ra dék,
2.2. az ál lás ke re sé si se gély

és ezek fe de ze té rõl  szóló jog sza bá lyok ra vo nat ko zik;
b) Mon te neg ró Köz tár sa ság jog sza bá lyai te kin te té ben:

1. az egész ség biz to sí tás ról, egész ség vé de lem rõl és
az anya ság ról,

2. a mun ka he lyi bal ese tek rõl és fog lal ko zá si be teg -
sé gek rõl,

3. a nyug díj- és rok kant sá gi biz to sí tás ról,
4. a mun ka nél kü li ség ese tén járó pénz be li té rí tés rõl
szó ló jog sza bá lyok ra vo nat ko zik.

(2) A je len Egyez mény mind azok ra a jog sza bá lyok ra is
vo nat ko zik, ame lyek össze fog lal ják, mó do sít ják vagy ki -
egé szí tik az (1) be kez dés ben fel so rolt jog sza bá lyo kat.

(3) A je len Egyez mény ha tá lya ki ter jed az egyik Szer zõ -
dõ Fél azon jog sza bá lya i ra is, ame lyek a szo ci á lis biz ton -
ság új rend sze re it vagy ága it ha tá roz zák meg, fel té ve, hogy 
ezek rõl a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga az írás be li
ér te sí tés nap já tól szá mít va há rom hó na pon be lül nem fe je -
zi ki el len vé le mé nyét.

3. cikk

Személyi hatály

A je len Egyez mény ha tá lya ki ter jed:
a) azok ra a sze mé lyek re, akik re az egyik vagy mind két

Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai vo nat koz nak vagy vo nat koz tak,
b) más olyan sze mé lyek re, akik jo ga i kat az a) pont ban

em lí tett sze mé lyek tõl szár maz tat ják.

4. cikk

Az egyenlõ bánásmód

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak al kal ma zá -
sa kor a má sik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá rai az elsõ Szer zõ -
dõ Fél ál lam pol gá ra i val azo nos el bí rá lás alá es nek.

(2) Az (1) be kez dés nem vo nat ko zik:
1. a biz to sí tot tak nak és a mun kál ta tók nak a tár sa da -

lom biz to sí tá si te her vi se lõk szer ve i ben  való rész -
vé te lé rõl  szóló jog sza bá lyok ra, amennyi ben e jog -
sza bá lyok más ként nem ren del kez nek,

2. a har ma dik ál la mok kal kö tött nem zet kö zi szer zõ dé -
sek ben rög zí tett biz to sí tá si te her vi se lé si sza bá lyok ra,

3. a Szer zõ dõ Fe lek har ma dik or szág be li hi va ta los
kép vi se le té nél vagy egy ilyen kép vi se let tag ja i nál
fog lal koz ta tott sze mé lyek biz to sí tá sá ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok ra.

5. cikk

Az ellátások átutalása

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya in ala pu ló pénz -
be li el lá tá sok nem csök kent he tõk, nem mó do sít ha tók, nem 
füg geszt he tõk fel, nem von ha tók meg vagy von ha tó ak el
azért, mert a jo go sult a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén la kik
vagy tar tóz ko dik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott el lá tá sok át uta lá sa a
má sik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá rai ré szé re a sa ját ál lam pol gá -
rok kal azo nos fel té te lek sze rint tör té nik, ab ban az eset ben is,
ha har ma dik or szág ban lak nak vagy tar tóz kod nak.

(3) Az (1) be kez dés nem vo nat ko zik Mon te neg ró Köz tár -
sa ság te kin te té ben a mi ni má lis nyug díj ra, a har ma dik sze -
mély nek nyúj tott ápo lás ra és se gít ség nyúj tás ra, va la mint a
va gyo ni hely zet tõl füg gõ en nyúj tott egyéb el lá tá sok ra.

6. cikk

Az ellátások halmozódásának tilalma

(1) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rin ti tény ál lás ki hat va la mely pénz be li el lá tás ra, il let ve
jo go sult ság ra, a má sik Szer zõ dõ Fél nél be kö vet ke zõ azo -
nos tény ál lást az elsõ Szer zõ dõ Fél úgy ve szi figye lembe,
mint ha a sa ját te rü le tén tör tént vol na, ki vé ve, ha a nyug el -
lá tás ban ré sze sü lõ mun kát vál lal vagy ön ál ló te vé keny sé -
get vé gez.

(2) Ugyan azon biz to sí tá si idõ bõl, nyug díj biz to sí tá si
idõ bõl szár ma zó több el lá tás ra vagy jö ve de lem re  szóló
igény jo go sult sá got a je len Egyez mény alap ján sem meg -
sze rez ni, sem fenn tar ta ni nem le het, ki vé ve a rok kant ság,
öreg ség, ha lál ese tén nyúj tan dó pénz be li el lá tá so kat.
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II. RÉSZ

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Általános rendelkezés

A biz to sí tá si kö te le zett ség – ha a je len Egyez mény 8. és
9. cikk sze rin ti elõ írásai más ként nem ren del kez nek – an -
nak a Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá lya i hoz iga zo dik, amely -
nek te rü le tén az il le tõ sze mély a jö ve de lem szer zõ te vé -
keny sé get vég zi, ab ban az eset ben is, ha a mun ka vál la ló
la kó he lye vagy a mun kál ta tó szék he lye a má sik Szer zõ dõ
Fél te rü le tén ta lál ha tó.

8. cikk

Különleges rendelkezések

(1) Azok ra az ál la mi és köz szol gá lat ban fog lal koz ta tott
és más ve lük egy te kin tet alá esõ sze mé lyek re, aki ket a má -
sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le té re kül de nek, a kül dõ Szer -
zõ dõ Fél jog sza bá lya it kell al kal maz ni.

(2) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén szék -
hellyel ren del ke zõ mun kál ta tó a mun ka vál la ló ját a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le té re kül di, ak kor a ki kül de tést köve -
tõen leg fel jebb a 24. nap tá ri hó nap vé gé ig to vább ra is az
elsõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai al kal ma zan dók úgy, mint -
ha az il le tõ sze mélyt még en nek a te rü le tén foglalkoz -
tatnák.

(3) Az ön ál ló te vé keny sé get vég zõ, ha a te vé keny ség
ide ig le nes foly ta tá sa cél já ból a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le -
té re uta zik, ak kor a ki uta zá sá tól szá mí tott leg fel jebb
24. nap tá ri hó nap vé gé ig to vább ra is az elsõ Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lya it kell al kal maz ni, mint ha en nek a Szer zõ dõ
Fél nek a te rü le tén lát ná el a te vé keny sé get.

(4) Azok ra a mun ka vál la lók ra, aki ket az egyik Szer zõ dõ 
Fél fel ség te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ, a légi, a köz úti
vagy a vas úti köz le ke dés sel (szál lí tás sal, szál lít má nyo zás -
sal és fu va ro zás sal) fog lal ko zó mun kál ta tó a má sik Szer -
zõ dõ Fél te rü le té re küld, to vább ra is a mun kál ta tó szék he -
lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya it kell al kal maz ni
úgy, mint ha az il le tõ sze mélyt még en nek a te rü le tén fog -
lal koz tat nák.

(5) A ha jó kon vagy egyéb vízi jár mû ve ken fog lal koz ta -
tot tak ra azon Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai al kal ma zan dók,
amely nek lo bo gó ja alatt az ha jó zik.

(6) Azon sze mé lyek te kin te té ben, aki ket nem a ha jón
vagy egyéb vízi jár mûn fog lal koz tat nak, de aki ket an nak
ra ko dá sá val, ja ví tá sá val vagy fel ügye le té vel meg bíz nak

ab ban az idõ ben, amíg az a má sik Szer zõ dõ Fél ki kö tõ jé -
ben tar tóz ko dik, azon Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya it kell al -
kal maz ni, amely fel ség te rü le té hez a ki kö tõ tar to zik.

(7) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak a (2) és
(3) be kez dés ben em lí tett sze mé lyek re  való al kal ma zá sa a
mun kál ta tó és a mun ka vál la ló kö zös ké ré sé re –, il let ve az
ön ál ló te vé keny sé get vég zõ sze mély ké ré sé re – ki vé te le -
sen a te vé keny ség vég zé sé nek he lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél
ille té kes ha tó sá ga, il let ve az ál ta la meg ha tal ma zott in téz -
mény egyet ér té sé vel még 24 hó nap pal meghosszabbít -
ható.

9. cikk

A diplomáciai és konzuli képviseletek

(1) A dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le tek nek a má sik 
Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le té re kül dött tag ja i ra, va la mint a
ve lük egy ház tar tás ban élõ csa lád tag ja ik ra – amennyi ben
más mó don nem biz to sí tot tak – az õket kül dõ Szer zõ dõ Fél 
jog sza bá lyai vo nat koz nak.

(2) A dip lo má ci ai és a kon zu li kép vi se le te ken al kal ma -
zott, a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le té re kül dött ma gán -
sze mély zet tag ja i ra és a ve lük egy ház tar tás ban élõ csa lád -
tag ja ik ra – amennyi ben más mó don nem biz to sí tot tak – az
õket kül dõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai vo nat koz nak.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett azon al kal ma zot tak ra,
aki ket nem ki kül de tés ke re té ben fog lal koz tat nak, an nak
a Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá lyai vo nat koz nak, amely -
nek a fel ség te rü le tén õket fog lal koz tat ják; a dip lo má ci ai 
és kon zu li kép vi se let õket fog lal koz ta tó tag ja i nak pe dig
tel je sí te ni ük kell mind azo kat a kö te le zett sé ge ket, ame -
lye ket ezen Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai a mun kál ta tók ra
ró nak.

(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ en azok a fog lal koz ta tot tak,
akik a dip lo má ci ai, il let ve kon zu li kép vi se lõ ket kül dõ
Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá rai, a fog lal koz ta tá suk meg kez dé -
sé nek nap já tól szá mí tott 3 hó na pon be lül az em lí tett Szer -
zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak al kal ma zá sát vá laszt hat ják.

10. cikk

Kivételek

A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai vagy az ál ta luk
meg ne ve zett szer vek a mun kál ta tó és a mun ka vál la ló
 közös ké rel mé re – vagy az ön ál ló te vé keny sé get vég zõ ké -
rel mé re – kö zös meg egye zés alap ján a je len Egyez mény
7–9. cik kei aló li ki vé te le ket ál la pít hat nak meg az zal, hogy
en nek so rán figye lembe kell ven ni a fog lal koz ta tás jel le gét 
és kö rül mé nye it.
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III. RÉSZ

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

1. Fejezet

BETEGSÉG ÉS ANYASÁG

11. cikk

Biztosítási idõk egybeszámítása

A ter mé szet be ni, il let ve pénz be li el lá tá sok ra vo nat ko zó
igény jo go sult sá gok meg szer zé sé hez, il let ve az el lá tá sok idõ -
tar ta má nak meg ál la pí tá sá hoz mind két Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lyai sze rint szer zett biz to sí tá si idõ ket – amennyi ben ez
szük sé ges – egy be kell szá mí ta ni, ki vé ve, ha ezek ugyan azon
idõ re es nek.

12. cikk

Természetbeni ellátások

(1) Az a sze mély, aki az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá -
lyai sze rint ter mé szet be ni el lá tás ra jo go sult, a má sik Szer -
zõ dõ Fél te rü le tén  való ide ig le nes tar tóz ko dá sa so rán ott
ter mé szet be ni el lá tá so kat ve het igény be, ha ál la po ta  miatt
sür gõs sé gi egész ség ügyi el lá tás ra szo rul, és ha az il le tõ
nem or vo si ke ze lés igény be vé te le  miatt uta zott a má sik
Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le té re.

(2) A je len Egyez mény 8. cik ké nek (1)–(5) be kez dé sé -
ben, va la mint a 9. cik ké nek (1), (2) és (4) be kez dé sé ben
em lí tett sze mé lyek ter mé szet be ni el lá tást ve het nek igény -
be a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén  való tar tóz ko dá suk alatt, 
az ál la po tuk sze rint szük sé ges mér ték ben.

(3) Ter mé szet be ni el lá tá sok ra jo go sult az a sze mély is,
aki elõ ze tesen meg sze rez te az ille té kes te her vi se lõ hoz zá -
já ru lá sát ah hoz, hogy ke ze lés cél já ból utaz zon be ide ig le -
ne sen a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le té re.

(4) A je len cikk (1)–(3) be kez dé sé ben em lí tett el lá tá so -
kat a tar tóz ko dá si hely sze rin ti te her vi se lõ nyújt ja a rá vo -
nat ko zó jog sza bá lyok sze rint, kü lö nö sen a ter mé szet be ni
el lá tá sok nyúj tá sá nak mód ja és mér té ke te kin te té ben, míg
az el lá tás idõ tar ta mát az ille té kes Szer zõ dõ Fél jog sza bá -
lyai sze rint ha tá roz zák meg.

(5) A je len cikk (1), (2) és (4) be kez dé sé nek ren del ke zé -
sei a csa lád ta gok ra is irány adók.

13. cikk

Az egyik Szerzõdõ Fél területén lakóhellyel rendelkezõ,
de a másik Szerzõdõ Fél területén dolgozó személyek

ellátása

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén la kó hellyel ren del -
ke zõ olyan sze mély, aki a mun ka vég zé sé nek he lye sze rin ti 

má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint ele get tesz a jo go -
sult ság meg szer zé sé hez szük sé ges fel té te lek nek, az ille té -
kes te her vi se lõ ter hé re és az ille té kes te her vi se lõ re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok sze rint a la kó he lye sze rin ti te her vi se lõ
ál tal nyúj tott ter mé szet be ni el lá tá so kat is igény be ve he ti.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett sze mély, ab ban az eset -
ben, ha az ille té kes te her vi se lõ sze rin ti Szer zõ dõ Fél te rü -
le tén tar tóz ko dik, a ter mé szet be ni el lá tá so kat a rá vo nat ko -
zó jog sza bá lyok sze rint ve he ti igény be úgy, mint ha ott len -
ne a la kó he lye, ak kor is, ha ott-tar tóz ko dá sa elõtt ugyan -
azon be teg ség vagy anya ság  miatt már ter mé szet be ni el lá -
tás ban ré sze sült.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ren del ke zé sei a csa lád ta gok ra 
is meg fele lõen al kal ma zan dók, ab ban az eset ben, ha a la -
kó he lyük sze rin ti Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint sa ját
jogú biz to sí tás fenn ál lá sa  miatt ter mé szet be ni el lá tás ra
egyéb ként nem jo go sul tak.

14. cikk

A másik Szerzõdõ Fél területén lakóhellyel rendelkezõ
családtagok ellátása

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ jé nél biz to sí tott
sze mély csa lád tag jai ter mé szet be ni el lá tás ra jo go sul tak,
ha a la kó he lyük a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén ta lál ha tó,
úgy mint ha a la kó he lyük sze rin ti te her vi se lõ nél len né nek
biz to sít va. A ré szük re járó el lá tás nyúj tá sá nak mér té két és
mód ját a szó ban for gó te her vi se lõ jog sza bá lya i nak ren del -
ke zé sei ha tá roz zák meg.

(2) Az ille té kes Szer zõ dõ Fél te rü le tén tar tóz ko dó vagy
la kó he lyü ket oda át he lye zõ csa lád ta gok az el lá tá so kat az
il le tõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyi ren del ke zé se i vel össz -
hang ban ve szik igény be. E sza bályt ak kor is al kal maz ni
kell, ha a csa lád ta gok az el lá tást ugyan azon be teg ség vagy
anya ság  miatt már a ko ráb bi la kó he lyük sze rin ti Szer zõ dõ
Fél te her vi se lõ jé nél igény be vet ték.

(3) Ha az (1) be kez dés ben em lí tett csa lád ta gok olyan hi -
va tás sze rû te vé keny sé get vé gez nek vagy nyug el lá tás ban,
il let ve élet já ra dék ban ré sze sül nek, amely alap ján a la kó -
he lyük sze rin ti Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel mé ben ter -
mé szet be ni el lá tás ra jo go sul tak, rá juk e cikk ren del ke zé sei 
nem vo nat koz nak.

15. cikk

Nyugdíjasok

(1) Az a nyug dí jas, aki mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá -
lyai sze rint nyug dí jat kap, az egész ség biz to sí tás ter mé szet -
be ni el lá tá sa i ra a la kó hely sze rin ti te her vi se lõ ter hé re,
ezen Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint jo go sult.
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(2) An nak a sze mély nek, aki csak az egyik Szer zõ dõ Fél 
jog sza bá lyai sze rint kap nyug dí jat és la kó he lye a má sik
Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén van, az egész ség biz to sí tás
ter mé szet be ni el lá tá sa it a la kó hely sze rin ti te her vi se lõ
nyújt ja a rá vo nat ko zó sza bá lyok sze rint, de az ille té kes te -
her vi se lõ ter hé re.

(3) Amennyi ben a je len cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett
nyug dí jas nak, aki nek a la kó he lye az egyik Szer zõ dõ Fél
fel ség te rü le tén van, a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén
 való tar tóz ko dá sa so rán ál la po ta sür gõs sé gi egész ség ügyi
el lá tást igé nyel, e szol gál ta tás ra a má sik Szer zõ dõ Fél jog -
sza bá lyai sze rint és an nak te her vi se lõ je ter hé re jo go sult.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it a nyug dí jas azon 
igény jo go sult csa lád tag ja i ra is al kal maz ni kell, akik nek
jo go sult sá ga a nyug dí jas jo gá ból ered.

(5) Az (1)–(4) be kez dés elõ írásai mind ad dig nem al kal -
maz ha tók, amíg az érin tett sze mély jö ve de lem szer zõ te vé -
keny sé ge alap ján la kó he lyén – a la kó hely sze rin ti Szer zõ -
dõ Fél jog sza bá lyai sze rint – biz to sít va van.

16. cikk

Nagyobb értékû ellátások engedélyezése

Pro té zi sek és más, na gyobb ér té kû ter mé szet be ni el lá tá -
sok al kal ma zá sá hoz nem szük sé ges az ille té kes te her vi se -
lõ elõ ze tes hoz zá já ru lá sa, amennyi ben az el lá tás élet ve -
szély  miatt, vagy az il le tõ egész sé ge szem pont já ból ha -
laszt ha tat lan, vagy amennyi ben ezen el lá tá sok költ sé ge it
áta lány el szá mo lás ke re té ben egyen lí tik ki a je len Egyez -
mény 18. cikk (2) be kez dé se sze rint. Min den más eset ben
az ille té kes te her vi se lõ elõ ze tes hoz zá já ru lá sát kell be sze -
rez ni.

17. cikk

Pénzbeli ellátások

A be teg ség vagy anya ság ese tén járó pénz be li el lá tá so -
kat az igény jo go sult nak az ille té kes te her vi se lõ az ál ta la
al kal ma zott jog sza bá lyok sze rint köz vet le nül fo lyó sít ja.

18. cikk

A költségek megtérítése

(1) Az ille té kes te her vi se lõ az igaz ga tá si költ sé gek
ki vé te lé vel meg té rí ti a má sik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ -
jé nek a je len Egyez mény alap ján nyúj tott ter mé szet be ni
el lá tá sok tel je sí té se kap csán fel me rült tény le ges költ sé -
ge ket.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek össze kö tõ szer vei meg ál la pod hat -
nak ab ban, hogy az el szá mo lá si el já rás egy sze rû sí té se ér -
de ké ben a fel me rült költ sé ge ket a jo go sul tak bi zo nyos
cso port jai ese té ben áta lány összeg ben szá mol ják el és té rí -
tik meg egy más nak.

2. Fejezet

ÖREGSÉG, ROKKANTSÁG ÉS HALÁL

19. cikk

A biztosítási idõk, illetve a nyugdíjbiztosítási idõk
egybeszámítása

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint va -
la mely el lá tás ra  való jo go sult ság meg szer zé se, fenn tar -
tá sa vagy új ra éle dé se biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si)
idõk meg szer zé sé tõl függ, ak kor en nek a Szer zõ dõ Fél -
nek az ille té kes te her vi se lõ je – amennyi ben szük sé ges –
figye lembe ve szi a má sik Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá -
lyai sze rint szer zett biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si) idõ -
ket is, mint ha azo kat az ál ta la al kal ma zott jog sza bá lyok
sze rint sze rez ték vol na, fel té ve, hogy azok nem ugyan -
azon idõ szak ra es nek.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg -
ha tá ro zott el lá tá sok nyúj tá sa olyan fog lal ko zás ban szer -
zett biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si) idõ meg szer zé sé tõl
függ, amely re kü lön rend szer lé te zik vagy az el lá tás ra  való 
jo go sult ság meg ha tá ro zott szak má ban vagy fog lal ko zás -
ban töl tött idõ függ vé nye, úgy ezen el lá tá sok nyúj tá sá ra a
má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint figye lembe ve szi
az azo nos, vagy ha son ló szak má ban szer zett biz to sí tá si
(nyug díj biz to sí tá si) idõ ket is. Ha a biz to sí tá si (nyug díj biz -
to sí tá si) idõk egy be szá mí tá sa nem ala poz za meg az igény -
jo go sult sá got az el lá tás kü lön rend sze ré ben, a biz to sí tá si
(nyug díj biz to sí tá si) idõ ket a biz to sí tás ál ta lá nos rend sze -
ré ben kell egy be szá mí ta ni.

(3) Amennyi ben je len cikk (1) és (2) be kez dé se i ben
fel so rolt ren del ke zé sek al kal ma zá sa mel lett még min dig 
nin cse nek meg a fel té te lek az el lá tá si igény jo go sult ság -
ra, az ille té kes te her vi se lõ nek figye lembe kell ven nie
azo kat a biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si) idõ ket is, ame -
lyek olyan har ma dik ál lam ban tel je sül tek, amely hez
mind két Szer zõ dõ Fél tár sa da lom biz to sí tá si egyez -
ménnyel kö tõ dik, és amely nek ren del ke zé sei ki ter jed -
nek a biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si) idõk egy be szá mí -
tá sá ra. Amennyi ben har ma dik ál lam mal csak az egyik
Szer zõ dõ Fél ren del ke zik egyez ménnyel, ak kor ez a
Szer zõ dõ Fél az ál lam pol gá rai ál tal a har ma dik or szág -
ban szer zett biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si) idõ ket is
figye lembe ve szi, ha a har ma dik ál lam mal  való egyez -
mény más ként nem ren del ke zik.
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(4) A Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben a (3) be kez dés
nem vo nat ko zik azon be szá mít ha tó idõ sza kok ra, ame lyet
olyan har ma dik ál lam jog sza bá lyai sze rint sze rez tek,
amellyel a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le ti el ven ala pu ló
egyez ményt kö tött.

(5) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rint a je len cikk (1)–(4) be kez dé se i nek al kal ma zá sa
nél kül is fenn áll az el lá tás ra (a Ma gyar Köz tár sa ság te kin -
te té ben a tel jes el lá tás ra)  való igény jo go sult ság, úgy az el -
lá tást en nek a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes te her vi se lõ je
ki zá ró lag a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ írásai sze rint
figye lembe ve en dõ biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si) idõk
alap ján ál la pít ja meg.

(6) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel mé ben a
nyug el lá tás ban töl tött idõ meg hosszab bít ja a biz to sí tá si
(nyug díj biz to sí tá si) idõt, ak kor ezt az idõ sza kot a má sik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint fo lyó sí tott nyug el lá tás -
ban töl tött idõ vel meg kell hosszab bí ta ni.

20. cikk

Az ellátások megállapítása
Montenegró Köztársaságban

(1) Ha az el lá tá si jo go sult ság a je len Egyez mény
19. cik ké nek al kal ma zá sa nél kül is fenn áll, az il le tõ ál lam
ille té kes te her vi se lõ je az el lá tást ki zá ró lag ezen jog sza bá -
lyok alap ján figye lembe vett biz to sí tá si idõk alap ján ál la -
pít ja meg.

(2) Ha az el lá tás ra  való jo go sult ság csak a je len
Egyez mény 19. cik ké nek al kal ma zá sá val áll fenn, az
ille té kes te her vi se lõ az el lá tás össze gét úgy ál la pít ja
meg, hogy:

1. az el lá tás azon el mé le ti össze gét szá mít ja ki,
amely az el lá tás el szá mo lá sá hoz össze sen figye -
lembe vett biz to sí tá si idõk alap ján jár na, ha az idõ -
ket az ál ta la al kal ma zott jog sza bá lyok ér tel mé ben
töl töt ték vol na be. Az el lá tás nak a biz to sí tá si
(nyug díj biz to sí tá si) idõ hosszá tól nem füg gõ
össze ge el mé le ti összeg nek te kin ten dõ;

2. az így ki szá molt összeg alap ján kell az el lá tás
össze gét meg ál la pí ta ni a ki zá ró lag az ál ta la al kal -
ma zott jog sza bá lyok alap ján be töl tött biz to sí tá si
idõk és az el lá tás el szá mo lá sa kor figye lembe vett
összes biz to sí tá si idõk kö zöt ti arány ban;

3. ha a mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel mé -
ben be töl tött biz to sí tá si idõk össze ge meg ha lad ja
az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint a tel jes
el lá tás meg szer zé sé hez szük sé ges leg hosszabb
biz to sí tá si idõt, ezen ál lam ille té kes te her vi se lõ je a 
be töl tött biz to sí tá si idõk össze ge he lyett az ál ta la
al kal ma zott jog sza bá lyok sze rint meg szer zett leg -
hosszabb idõt ve szi figye lembe.

21. cikk

Az ellátások megállapítása
a Magyar Köztársaságban

A ma gyar te her vi se lõk az aláb bi ak sze rint al kal maz zák
a je len Egyez mény biz to sí tá si idõk egy be szá mí tá sá val
kap cso la tos ren del ke zé se it:

1. Az öreg sé gi nyug díj, rok kant sá gi nyug díj, a bal -
eset bõl ere dõ rok kant sá gi nyug díj és a hát ra ma ra -
dott hoz zá tar to zók nyug dí já nak meg ál la pí tá sa ki -
zá ró lag a ma gyar jog sza bá lyok és biz to sí tá si idõk
figye lembe véte lével tör té nik.

2. Ha az érin tett sze mély csak a biz to sí tá si idõk egy -
be szá mí tá sá nak figye lembe véte lével ren del ke zik
a ma gyar jog sza bá lyok sze rin ti nyug díj ra  való jo -
go sult ság gal, úgy a ma gyar te her vi se lõ ki szá mít ja
a nyug díj azon össze gét, ame lyet vi sel nie kel le ne,
ha a nyug díj ki szá mí tá sá nál mind két Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai sze rint meg szer zett összes biz to sí tá si
idõ ket kel le ne figye lembe ven ni. Az így ki szá mí -
tott nyug díj nak azon ré szét fo lyó sít ja, amely a ma -
gyar jog sza bá lyok sze rint meg szer zett biz to sí tá si
idõk nek a mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze -
rint szer zett összes biz to sí tá si idõk höz vi szo nyí tott 
ará nyá nak meg felel.

22. cikk

Az ellátások megállapításának alapja

Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai az el lá tás ki szá -
mí tá sát a jö ve de lem re, a biz to sí tá si alap ra, il let ve a be fi ze -
tett já ru lék ra, il let ve já ru lék alap ra ala poz zák, az ille té kes
te her vi se lõ ki zá ró lag a sa ját jog sza bá lyai sze rin ti jö ve del -
met, biz to sí tá si ala pot, a be fi ze tett já ru lé kot, il let ve já ru -
lék ala pot ve szi figye lembe.

23. cikk

12 hónapnál rövidebb biztosítási 
(nyugdíjbiztosítási) idõszak

(1) Ha az el lá tás ki szá mí tá sa kor az egyik Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai sze rint meg szer zett összes biz to sí tá si (nyug -
díj biz to sí tá si) idõ nem éri el a 12 hó na pot – fel té ve, hogy
csak ezen biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si) idõ alap ján nem
áll fenn sem mi lyen el lá tás ra  való igény jo go sult ság –, en -
nek a Szer zõ dõ Fél nek a te her vi se lõ je a 12 hó nap nál rö vi -
debb idõ szak ra nem nyújt sem mi lyen el lá tást.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si
(nyug díj biz to sí tá si) idõt – amely nek alap ján az egyik Szer -
zõ dõ Fél te her vi se lõ je a szol gál ta tás nyúj tá sát nem is me ri
el – a má sik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je a szol gál ta tás ra
 való jo go sult ság meg szer zé se, meg szû né se és fel éle dé se,
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va la mint össze gé nek meg ál la pí tá sa te kin te té ben úgy ve szi
figye lembe, mint ha ezt az õ jog sza bá lyai alap ján töl töt ték
vol na be.

24. cikk

Az ellátások kifizetésének csökkentése, 
megszüntetése és felfüggesztése

A nyug dí jak át fe dé se ese tén a Szer zõ dõ Fe lek nyug dí -
jak ki fi ze té sé nek csök ken té sé rõl, fel füg gesz té sé rõl, il let ve 
meg szün te té sé rõl  szóló jog sza bá lyai nem al kal ma zan dók
az Egyez mény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek re.

3. Fejezet

MUNKAHELYI BALESETEK, FOGLALKOZÁSI
BETEGSÉGEK BIZTOSÍTÁSA

25. cikk

Munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek

(1) Az a sze mély, aki mun ka he lyi bal ese tet szen ve dett
vagy fog lal ko zá si be teg ség ben szen ved, biz to sí tá sá nak
fenn ál lá sa alatt an nak a Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá lyai
sze rint ér vé nye sít he ti igény jo go sult sá gát ter mé szet be ni
el lá tás ra, amely nek fel ség te rü le tén biz to sít va van.

(2) A mun ka he lyi bal ese tek kel és fog lal ko zá si meg be te -
ge dé sek kel kap cso la tos ter mé szet be ni el lá tá sok nyúj tá sá ra 
a je len Egyez mény meg fe le lõ cik ké ben fog lalt sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni. Ezen el lá tá sok költ sé ge it a Szer zõ dõ
Fe lek te her vi se lõi el szá mol ják egy más sal a je len Egyez -
mény 18. cik ké ben fog lalt sza bá lyok sze rint.

(3) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai elõ ír ják, hogy a
mun ka ké pes ség nek a mun ka he lyi bal eset vagy fog lal ko zá si
be teg ség kö vet kez té ben be állt csök ke né se vagy el vesz té se
fo ká nak vagy az el lá tás ra  való igény jo go sult ság nak a meg ál -
la pí tá sá nál a meg elõ zõ mun ka he lyi bal ese tet vagy fog lal ko -
zá si be teg sé get is figye lembe kell ven ni, ak kor a má sik Szer -
zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rin ti mun ka he lyi bal ese te ket és fog -
lal ko zá si be teg sé ge ket is figye lembe kell ven ni.

(4) Ha a mun ka vég zés he lyé re tör té nõ uta zás so rán bal -
eset tör té nik, ak kor ezt úgy kell te kin te ni, mint ha an nak a
Szer zõ dõ Fél nek a fel ség te rü le tén tör tént vol na, ahol a biz -
to sí tott biz to sít va van.

26. cikk

Az egészségre veszélyes foglalkozások figye lembevétele

(1) A va la mely fog lal ko zá si be teg ség alap ján nyúj tan dó 
el lá tás ra vo nat ko zó igény jo go sult ság meg ál la pí tá sa kor az

egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je azo kat az egész ség re ve -
szé lyes fog lal ko zá so kat is figye lembe ve szi, ame lyek a
kér dé ses fog lal ko zá si meg be te ge dés oko zó i ként a má sik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint és jel le gük foly tán szá -
mí tás ba jö het nek. Ha pénz be li el lá tás ra  való igény jo go -
sult ság fog lal ko zá si meg be te ge dés ese tén mind két Szer zõ -
dõ Fél jog sza bá lyai sze rint fenn áll, az el lá tást an nak a
Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá lyai sze rint kell fo lyó sí ta ni,
amely nek jog sza bá lyai sze rint a fog lal ko zá si meg be te ge -
dést oko zó te vé keny ség vég zé se alap ján utol já ra a sze mély 
biz to sít va volt.

(2) Ha a sze mély, aki fog lal ko zá si meg be te ge dé se okán
az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ jé tõl pénz be li el lá tás ban
ré sze sül vagy ré sze sült, amennyi ben a má sik Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai sze rint a fog lal ko zá si meg be te ge dést ki vál tó
te vé keny ség vég zé se kö vet kez té ben elõ ál ló ál la pot -
rosszab bo dá sa  miatt a má sik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ jé -
hez el lá tás irán ti ké rel met nyújt be, a ko ráb ban meg ál la pí -
tott el lá tást to vább ra is az elsõ Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je
fo lyó sít ja az ál la pot rosszab bo dás ra te kin tet nél kül, a rá vo -
nat ko zó jog sza bá lyok sze rint. A má sik Szer zõ dõ Fél te her -
vi se lõ je az ál la pot rosszab bo dást köve tõen nyúj tan dó el lá -
tás és a jog sza bá lyai sze rint a fog lal ko zá si meg be te ge dés
alap ján nyúj tan dó el lá tás kö zöt ti kü lön bö zet össze gét fo -
lyó sít ja.

4. Fejezet

MUNKANÉLKÜLISÉG

27. cikk

Munkanélküli ellátás

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai egy bi zo nyos 
hosszú sá gú idõ tar tam tel je sí té sé tõl te szik füg gõ vé a mun -
ka nél kü li el lá tás fo lyó sí tá sát vagy az el lá tás idõ tar ta mát,
ugyan ezen Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je úgy te kin ti
a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel mé ben tel je sí tett
idõ tar ta mo kat, mint ha azok a sa ját jog sza bá lyai ér tel mé -
ben tel je sül tek vol na, ha az elsõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
ér tel mé ben is biz to sí tá si idõ tar ta mok nak mi nõ sül nek és
nem es nek egy be.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek ál lam pol gá rai – fel té ve, ha a Szer -
zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai et tõl el té rõ en nem ren del kez nek – 
azon Szer zõ dõ Fél te rü le tén jo go sul tak mun ka nél kü li el lá -
tás ra, amely Szer zõ dõ Fél nek ál lam pol gá rai füg get le nül
at tól, hogy me lyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén vol tak biz to sít va 
mun ka nél kü li vé vá lá suk elõtt.

(3) Az ál lás ke re sé si já ra dék össze gé nek a ma gyar jog -
sza bá lyok sze rint tör té nõ meg ál la pí tá sá nál a má sik Szer -
zõ dõ Fél nél szer zett biz to sí tá si idõk alatt el ért ke re set he -
lyett egy ugyan olyan vagy ah hoz ha son ló mun ka kör nek
meg fe le lõ ke re set ma gyar or szá gi át la gát kell figye lembe
ven ni.
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IV. RÉSZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Összekötõ szervek

(1) A Szer zõ dõ Fe lek nek a je len Egyez mény vég re haj -
tá sá ra jo go sult össze kö tõ szer ve it a je len Egyez mény igaz -
ga tá si meg ál la po dá sa rög zí ti.

(2) Az össze kö tõ szer vek és az ille té kes te her vi se lõk jo -
go sul tak, hogy az ille té kes ha tó sá gok be vo ná sá val meg ál -
la pod ja nak az Egyez mény vég re haj tá sá hoz szük sé ges és
cél sze rû in téz ke dé sek ben, be le ért ve a pénz be li el lá tá sok
meg té rí té sé vel és fo lyó sí tá sá val kap cso la tos el já rást is.

29. cikk

Igazgatási megállapodások

(1) A Szer zõ dõ Fe lek kor má nyai vagy ille té kes ha tó sá -
gai a je len Egyez mény ér vé nye sí té se vagy vég re haj tá sa ér -
de ké ben kü lön meg ál la po dá so kat is köt het nek.

(2) Az ille té kes ha tó sá gok, össze kö tõ, il let ve egyéb
szer vek köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást a je len Egyez -
mény vég re haj tá sá ra vo nat ko zó va la mennyi in téz ke dé sük -
rõl és a je len Egyez mény al kal ma zá sá val kap cso la tos
összes jog sza bály vál to zá suk ról.

30. cikk

Kölcsönös együttmûködés

(1) A két Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá gai, te her vi se -
lõi és össze kö tõ szer vei a je len Egyez mény al kal ma zá sa
so rán köl csö nös té rí tés men tes se gít sé get nyúj ta nak egy -
más nak.

(2) Azon sze mé lyek ese té ben, akik nek la kó he lye és tar -
tóz ko dá si he lye a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén van, az
egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak al kal ma zá sá val
össze füg gés ben el vég zen dõ or vo si vizs gá la to kat a la kó -
hely vagy tar tóz ko dá si hely sze rin ti te her vi se lõ vég zi a rá
vo nat ko zó díj sza bá sok sze rint és az irány adó jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen az ille té kes te her vi se lõ ké ré sé re és
ter hé re. Ha az or vo si vizs gá lat mind két Szer zõ dõ Fél te -
her vi se lõ je ér de ké ben tör té nik, ak kor a költ sé ge ket az il le -
tõ sze mély la kó he lye sze rin ti te her vi se lõ vi se li.

(3) A bí ró sá gok jog se gélyt nyúj ta nak az ál ta luk az e te -
rü le ten al kal ma zott jog sza bá lyok kal össz hang ban.

31. cikk

Átutalások

(1) A je len Egyez mény ér tel mé ben el lá tás ra kö te le zett
te her vi se lõk a pénz be li el lá tá so kat a sa ját or szá guk hi va ta -
los va lu tá já ban tel je sí tik.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je a má sik Szer -
zõ dõ Fél te her vi se lõ je ré szé re ki fi ze té se ket kö te les tel je sí -
te ni, úgy eze ket a má sik Szer zõ dõ Fél hi va ta los va lu tá já -
ban kell meg ten ni, ha a má sik Szer zõ dõ Fél va lu tá ja kon -
ver ti bi lis. Amennyi ben a má sik Szer zõ dõ Fél hi va ta los va -
lu tá ja nem kon ver ti bi lis, ak kor a ki fi ze té sek eu ró ban tel je -
sí ten dõk.

(3) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél ren del ke zé se ket hoz a de -
vi za for ga lom kor lá to zá sá ra, a Szer zõ dõ Fe lek min dent
meg tesz nek an nak ér de ké ben, hogy biz to sít has sák a je len
Egyez mény sze rint járó át uta lá sok hoz szük sé ges pénz esz -
kö zö ket.

(4) A je len Egyez mény és a vég re haj tá sá ra szol gá ló sza -
bá lyok alap ján tör té nõ át uta lá so kat azon sza bá lyok, va la -
mint a je len Egyez mény vég re haj tá si ren del ke zé sei alap -
ján kell vé gez ni, ame lyek a Szer zõ dõ Fe lek fel ség te rü le tén 
az át uta lás idõ pont já ban ér vé nye sek.

32. cikk

Illetékek és hitelesítések alóli mentesítés

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel mé ben az
ezen jog sza bá lyok al kal ma zá sá val össze füg gés ben be mu -
ta tan dó ügy ira tok ra vagy ok ira tok ra vo nat ko zó il le ték -
men tes ség vagy il le ték ked vez mény a má sik Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai al kal ma zá sá val össze füg gés ben be mu ta tan dó 
meg fe le lõ ügy ira tok ra és ok ira tok ra is ki ter jed.

(2) A je len Egyez mény vég re haj tá sa kor csa to lan dó ügy -
ira to kat, ok ira to kat és más be ad vá nyo kat az ille té kes ha tó -
sá gok nak nem kell fe lül hi te le sí te ni.

33. cikk

Nyelvhasználat

(1) A Szer zõ dõ Fe lek te her vi se lõi, ha tó sá gai a je len
Egyez mény és az an nak tár gyi ha tá lya ál tal érin tett jog sza -
bá lyok vég re haj tá sa so rán sa ját hi va ta los nyel vü kön köz -
vet le nül érint kez het nek egy más sal, az érin tett sze mé lyek -
kel és azok kép vi se lõ i vel.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek te her vi se lõi, ha tó sá gai be ad vá -
nyo kat és ok ira to kat nem uta sít hat nak vissza azért, mert
azok a má sik Szer zõ dõ Fél hi va ta los nyel vén ké szül tek.
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(3) A je len Egyez mény vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ
szer vek ha tá ro za ta i kat és egyéb ügy ira ta i kat köz vet le nül
kül dik meg a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén tar tóz ko -
dó sze mély nek.

34. cikk

A kérelmek azonos elbírálása

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rin ti el lá -
tás ra vo nat ko zó ké rel me ket, ok ira to kat és más be ad vá nyo -
kat a má sik Szer zõ dõ Fél nek egy olyan szer vé nél nyúj tot -
ták be, amely a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint jo go sult
ezek át vé te lé re, ak kor az úgy te kin ten dõ, mint ha ezt az
ille té kes te her vi se lõ nél nyúj tot ták vol na be.

(2) Az egyik Szer zõ dõ Fél azon ha tó sá gá nak vagy szer -
vé nek, amely nél a ké rel met, ok ira tot és más be ad ványt be -
nyúj tot ták, ha la dék ta la nul to váb bí ta nia kell azt a rá vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes te -
her vi se lõ jé hez.

(3) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint be nyúj -
tott el lá tás irán ti ké re lem a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá -
lyai sze rin ti meg fe le lõ el lá tás irán ti ké re lem nek is mi nõ -
sül, ki vé ve, ha a ké rel me zõ ki fe je zet ten kéri, hogy a má sik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg szer zett pénz be li el -
lá tás ra vo nat ko zó igény jo go sult ság meg ál la pí tá sát ha -
lasszák el.

35. cikk

A diplomáciai és konzuli képviseletek
képviseleti joga

A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tei a
jo go sult ké ré sé re kü lön meg ha tal ma zás nél kül köz vet le nül 
for dul hat nak a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga i hoz,
össze kö tõ szer ve i hez és ille té kes te her vi se lõ i hez ál lam -
pol gá ra ik ér dek vé del me cél já ból.

36. cikk

Végrehajtás

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél bí ró sá ga i nak vég re hajt ha tó
ha tá ro za ta it, va la mint te her vi se lõ i nek vagy ha tó sá ga i nak a 
tár sa da lom biz to sí tás sal kap cso la tos já ru lé kok ra és egyéb
kö ve te lé sek re vo nat ko zó vég re hajt ha tó dön té se it és ok ira -
ta it a má sik Szer zõ dõ Fél el is me ri.

(2) Az el is me rés csak ak kor ta gad ha tó meg, ha az el len -
té tes len ne azon Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i val, il let ve köz -
rend jé vel, amely ben va la mely ha tá ro za tot vagy ok ira tot el
kel le ne is mer ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rint el is mert vég re hajt ha tó dön -
té se ket és ok ira to kat a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén
vég re kell haj ta ni. A vég re haj tá si el já rás le foly ta tá sá ra
azon Szer zõ dõ Fél nek a vég re haj tás ra vo nat ko zó ha tá lyos
jog sza bá lya it kell al kal maz ni, amely nek fel ség te rü le tén a
szó ban for gó ha tá ro za tok és ok ira tok vég re haj tá sá ra sor
ke rül. A dön té se ken és ok ira to kon fel tün te ten dõ a vég re -
hajt ha tó sá got iga zo ló zá ra dék (vég re haj tá si zá ra dék).

(4) A te her vi se lõk köl csö nös se gít ség nyúj tá sa a je len
cikk al kal ma zá sa kor nem fog lal ja ma gá ban a bí ró sá gi el já -
rás ban  való kép vi se le tet.

37. cikk

Kártérítés

(1) Amennyi ben az a sze mély, aki az egyik Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lyai sze rint a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén be -
kö vet ke zett ká ro so dás  miatt ré sze sül el lá tás ban és ezen ál -
lam jog sza bá lyai sze rint har ma dik sze méllyel szem be ni
kár té rí tés re jo go sult, ab ban az eset ben a kár té rí té si igény -
jo go sult ság az elsõ Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ jé re száll át, a
rá vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint.

(2) Amennyi ben egya zon kár eset bõl szár ma zó, azo nos
jel le gû el lá tás ra vo nat ko zó kár té rí té si igény jo go sult ság
mind két Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ jét meg il le ti, a har ma dik
sze mély a te her vi se lõk re az (1) be kez dés sze rint át szállt
kár té rí té si igényt ki zá ró lag vagy az egyik vagy a má sik te -
her vi se lõ ja vá ra tör té nõ be fi ze tés sel is ki egyen lít he ti. A te -
her vi se lõk az ál ta luk fo lyó sí tott el lá tá sok ará nyá ban tar -
toz nak el szá mol ni egy más nak.

38. cikk

Jogalap nélküli ellátások visszatérítése

Ha az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je jog alap nél kül
vagy té ve sen fo lyó sí tott pénz be li el lá tást, az így fo lyó sí tott 
összeg a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint fo lyó sí -
tott meg fe le lõ tí pu sú pénz be li el lá tás ból az il le tõ te her vi -
se lõ ja vá ra le von ha tó. A le vo nás a má sik Szer zõ dõ Fél jog -
sza bá lyai sze rint tör té nik.

39. cikk

Adatvédelem

(1) Amennyi ben a je len Egyez mény alap ján és mind két
Szer zõ dõ Fél nél al kal ma zott jog sza bá lyok sze rint sze mé -
lyes ada tok to váb bí tá sá ra ke rül sor, úgy az aláb bi ren del -
ke zé sek ér vé nye sek:
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a) A je len Egyez mény vég re haj tá sa cél já ból az egyik
Szer zõ dõ Fél csak olyan sze mé lyes ada to kat kö zöl het a
má sik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõi ré szé re, amely a nyúj tan -
dó el lá tás tel je sí té sé hez szük sé ges. A fo ga dó fél eze ket az
ada to kat ki zá ró lag ilyen cél ra dol goz hat ja és hasz nál hat ja
fel. Min den egyéb eset ben az ada tok egyéb te her vi se lõk
felé csak az át adó te her vi se lõ elõ ze tes be le egye zé sé vel,
va la mint az ezen te her vi se lõ re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza -
bá lyok nak meg fele lõen ad ha tók át.

b) A fo ga dó te her vi se lõ egye di ese tek ben és meg ke re -
sés alap ján tá jé koz tat ja az adat szol gál ta tó te her vi se lõt ar -
ról, hogy mi lyen cél lal és ho gyan hasz nál ták fel az át adott
ada to kat.

c) Az adat szol gál ta tó te her vi se lõ fe lel a kö zölt ada tok
he lyes sé gé ért és szük sé ges sé gé ért, va la mint azért, hogy az 
adat köz lés össz hang ban le gyen a Szer zõ dõ Fél e te rü le tet
sza bá lyo zó jog sza bá lya i val. Amennyi ben meg ál la pí tást
nyer, hogy a kö zölt ada tok hi bá sak, vagy hogy azo kat a
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint nem lett vol na sza bad
kö zöl ni, úgy er rõl ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell az ada tot
fo ga dó te her vi se lõt. Az ilyen ada to kat fo ga dó te her vi se lõ
kö te les az ilyen ada to kat he lyes bí te ni vagy tö röl ni.

d) Azon sze mélyt, aki re a kö zölt ada tok vo nat koz nak, a 
róla  szóló ada tok ról és azok fel hasz ná lá si cél já ról, jog -
alap já ról, idõ tar ta má ról, to váb bá ar ról, hogy kik nek és mi -
lyen cél ból küld ték meg vagy kül dik meg az ada to kat, ké -
rel mé re az adat szol gál ta tó vagy az adat át ve võ te her vi se lõ
tá jé koz tat ja. Az em lí tett sze mély tá jé koz ta tá sa azon Szer -
zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint tör té nik, amely nek ille té kes
te her vi se lõ jé tõl a tá jé koz ta tást ké rik.

e) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je a je len
Egyez mény alap ján sze mé lyes ada to kat szol gál ta tott, úgy
a má sik Szer zõ dõ Fél fo ga dó te her vi se lõ je a rá vo nat ko zó
bel sõ jog ál tal elõ írt fe le lõs ség vál la lá sa ke re té ben nem hi -
vat koz hat az érin tett sze méllyel szem ben arra, hogy a kö -
zölt ada tok hely te le nek vol tak. A hely te le nül kö zölt ada -
tok  miatt ke let ke zett ká rért a hely te len ada to kat köz lõ
Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je áll helyt.

f) Az át adott sze mé lyes ada to kat ha la dék ta la nul tö röl ni
kell, ha azok már nem szük sé ge sek azon cél ér de ké ben,
ami ért kö zöl ték õket.

g) A sze mé lyes ada tok át adá sát, il let ve át vé te lét az át -
adó és a fo ga dó te her vi se lõ kö te les rög zí te ni.

h) Az át adó és a fo ga dó te her vi se lõ kö te les gon dos kod -
ni az át adott sze mé lyes ada tok vé del mé rõl az il le ték te len
hoz zá fé rés, va la mint a jog ta lan meg vál toz ta tás és az il le -
ték te len nyil vá nos ság ra ho za tal el len.

i) Mind az adat át ve võ, mind az adat át adó Szer zõ dõ Fél
te her vi se lõ je kö te les – az érin tett sze mély ké rel mé re – az
ál ta la ke zelt hely te len ada tot he lyes bí te ni, ille tõ leg a jog el -
le ne sen ke zelt ada tot tö röl ni. A he lyes bí tés rõl vagy tör lés -
rõl a má sik fe let ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.

j) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják az érin tett sze mély köz -
igaz ga tá si és bí rói jog or vos lat hoz  való jo gát a jog sér tés
he lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i val össz hang ban.

(2) Az e cikk (1) be kez dé sé nek ren del ke zé sei meg fele -
lõen al kal ma zan dó ak az üz le ti tit kok ra is az zal, hogy ez
nem jár hat a sze mé lyes ada tok hoz fû zõ dõ jo gok kor lá to zá -
sá val.

40. cikk

A vitás kérdések rendezése

(1) Bár mely vi tás kér dést, amely a je len Egyez mény ér -
tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso lat ban fel me rül
a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai kö zös meg egye zés sel
old ják meg.

(2) Amennyi ben a fenn ál ló prob lé ma az (1) be kez dés
sze rin ti mó don nem ren dez he tõ, ak kor azt dip lo má ci ai
úton kell ren dez ni.

V. RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A je len Egyez mény nem biz to sít ja az el lá tás ra  való
jo go sult sá got a ha tály ba lé pé se elõt ti idõ szak ra.

(2) Je len Egyez mény al kal ma zá sa so rán figye lembe kell 
ven ni a ha tály ba lé pé se elõtt a Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai 
sze rint fenn ál lott jo gi lag je len tõs kö rül mé nye ket is.

(3) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé se elõtt egye di ese -
tek ben ho zott el uta sí tó dön té sek a je len Egyez mény al kal -
ma zá sát nem aka dá lyoz zák.

(4) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé se elõtt meg ál la pí -
tott el lá tá so kat nem kell újra meg ál la pí ta ni.

42. cikk

A Magyar Köztársaság jelen Egyezménnyel
kapcsolatos különleges kötelezettségei

A je len Egyez mény nem be fo lyá sol ja azo kat a kö te le -
zett sé ge ket, ame lyek Ma gyar or szág eu ró pai uni ós tag sá -
gá ból fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen je len Egyez mény ren -
del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban nem idéz he -
tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény te le ní -
tik, mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá sol ják
Ma gyar or szág nak kü lö nö sen a Csat la ko zá si Szer zõ dés sel
vál lalt, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés bõl, az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés bõl, va la mint ál ta lá ban
véve az Eu ró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos jo gá ból
szár ma zó kö te le zett sé ge it.
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43. cikk

Hatálybalépés

(1) Je len Egyez ményt meg kell erõ sí te ni. A le foly ta tott
el já rás ról a Szer zõ dõ Fe lek írás ban, dip lo má ci ai úton ér te -
sí tik egy mást.

(2) Je len Egyez mény a meg erõ sí tés rõl  szóló ér te sí tés
meg kül dé sé nek hó nap ját kö ve tõ ne gye dik hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba.

44. cikk

Hatályon kívül helyezés

A je len Egyez mény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go szláv Szö vet -
sé gi Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött ál lam pol gá ra ik
szo ci á lis biz ton sá gá val kap cso la tos kér dé sek ren de zé se
tár gyá ban Bu da pes ten, az 1957. ok tó ber 7-én alá írt Egyez -
mény ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság és Mon te neg -
ró Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban, ki vé ve a meg szer zett
igény jo go sult sá gok vagy a fo lya mat ban lévõ igé nyek el bí -
rá lá sa te kin te té ben, ha azok azon idõ szak ra vo nat koz nak,
ami kor a je len Egyez ménnyel ha tá lyon kí vül he lye zett ko -
ráb bi egyez mény ha tály ban volt.

45. cikk

Idõbeli hatály és felmondás

(1) A je len Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek ha tá ro zat lan
idõ re kö tik. Mind két Szer zõ dõ Fél jo go sult a je len Egyez -
ményt – dip lo má ci ai úton – bár mely nap tá ri év de cem ber
31-ével leg alább há rom hó na pos ha tár idõ vel írás ban fel -
mon da ni.

(2) A je len Egyez mény fel mon dá sa ese tén an nak ren -
del ke zé se it a meg szer zett jo gok ra to vább ra is al kal maz ni
kell.

En nek hi te lé ül a Szer zõ dõ Fe lek meg ha tal ma zot tai a je -
len Egyez ményt alá ír ták és pe csét jük kel lát ták el.

Ké szült Bu da pes ten, 2008. má jus 20-án a Szer zõ dõ Fe -
lek hi va ta los nyel vén két ere de ti pél dány ban az zal, hogy
mind egyik szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

4. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a az Egyez mény 43. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve a tör vény 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val
ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi LXXIII.
tör vény

a pálinkáról, a törkölypálinkáról
és a Pálinka Nemzeti Tanácsról*

Az Or szág gyû lés a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról,
meg ne ve zé sé rõl, ki sze re lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj zi
áru jel zõ i nek ol tal má ról, va la mint az 1576/89/EK ta ná csi
ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. ja nu ár
15-i 110/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
III. szá mú mel lék le te sze rint föld raj zi áru jel zõ ol ta lom
alatt álló pá lin ka és tör köly pá lin ka elõ ál lí tá sá nak, mi nõ sí -
té sé nek és el len õr zé sé nek az Eu ró pai Unió jog rend sze ré be 
il lesz ke dõ, nem ze ti ha tás kör be tar to zó sza bá lyo zá sa ér de -
ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

A tör vény alkalmazási köre

1. § (1) Ez a tör vény sza bá lyoz za a pá lin ka meg ne ve -
zés hasz ná la tát, ren del ke zik to váb bá a pá lin ka elõ ál lí tá -
sa so rán al kal ma zott kü lön le ges el já rá sok ról, a pá lin ka
for ga lom ba ho za ta lá ról, va la mint a Pá lin ka Nem ze ti
 Tanácsról.

(2) E tör vény ren del ke zé sei nem vo nat koz nak a sze szes
ita lok meg ha tá ro zá sá ról, meg ne ve zé sé rõl, ki sze re lé sé rõl,
cím ké zé sé rõl és föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ról, va la -
mint az 1576/89/EK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl  szóló, 2008. ja nu ár 15-i 110/2008/EK eu ró pai par -

20002 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.



la men ti és ta ná csi ren de let (a továb biak ban: 110/2008/EK
ren de let) III. szá mú mel lék le té ben fel so rolt oszt rák te rü le -
te ken elõ ál lí tott ba rack pár la tok ra.

(3) A pá lin ká ra az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré -
sek kel az élel mi sze rek re vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni.

(4) E sza kasz ban, va la mint az 5., 7., 10., 12., 13.  §-ban
fog lalt ren del ke zé se ket a tör köly pá lin ká ra is al kal maz ni
kell.

A pálinka és törkölypálinka megnevezés
használata

2. § (1) Pá lin ká nak csak a 110/2008/EK ren de let II. szá -
mú mel lék le té nek 9. szá mú ka te gó ri á ja sze rin ti el já rás sal
ké szí tett olyan gyü mölcs pár lat ne vez he tõ, ame lyet Ma -
gyar or szá gon ter mett gyü mölcs bõl – ide ért ve a gyü mölcs -
ve lõt is – ké szí tet tek, és amely nek cef ré zé sét, pár lá sát, ér -
le lé sét és pa lac ko zá sát is Ma gyar or szá gon vé gez ték. Sû rít -
mény bõl, aszal vány ból, szá rít mány ból ké szült ter mék nem 
ne vez he tõ pá lin ká nak.

(2) Tör köly pá lin ká nak csak a 110/2008/EK ren de let
II. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú ka te gó ri á ja sze rin ti el já -
rás sal ké szí tett olyan tör köly pár lat ne vez he tõ, ame lyet
Ma gyar or szá gon ter mett szõ lõ tör kö lyé bõl ké szí tet tek, és
amely nek cef ré zé sét, pár lá sát, ér le lé sét és pa lac ko zá sát is
Ma gyar or szá gon vé gez ték.

(3) A tör köly pá lin ka ké szí té se so rán ré pa-, nád-, izo-
vagy gyü mölcs cu kor ral ja ví tott szõ lõ tör köly, bor sep rõ
nem hasz nál ha tó fel.

(4) A pá lin kát és a tör köly pá lin kát nem le het íze sí te ni,
szí nez ni, éde sí te ni még a ter mék vég sõ ízé nek le ke re kí té se 
ér de ké ben sem. Ki zá ró lag a mel lék let ben fel so rolt anya -
gok hasz ná la ta meg en ge dett.

(5) Amennyi ben az (1)–(4) be kez dés ben fog lalt bár me -
lyik fel té tel nem tel je sül, nem ne vez he tõ pá lin ká nak, ille -
tõ leg tör köly pá lin ká nak.

(6) A pá lin ka ter mék meg ne ve zé sé ben egy fa jú gyü -
mölcs bõl ké szült pá lin kák ese té ben a gyü mölcs ne vét köz -
vet le nül a pá lin ka szó kö ve ti.

(7) A kü lön bö zõ egy fa jú gyü mölcs bõl ké szült pá lin -
kák nak a kü lön le ges egye di íz har mó nia ér de ké ben tör -
té nõ utó la gos ke ve ré sé vel elõ ál lí tott pá lin ka meg ne ve -
zé se gyü mölcs pá lin ka vagy ve gyes gyü mölcs pá lin ka.
A ke ve rés so rán fel hasz nált pá lin ká kat a fel hasz nált
mennyi ség sze rin ti sor rend ben a cím kén fel kell tün -
tetni.

(8) A kü lön bö zõ fajú gyü möl csök együt tes cef ré zé sé -
vel, il let ve kü lön bö zõ fajú gyü möl csök cef ré i nek együt tes
le pár lá sá val elõ ál lí tott pá lin ka meg ne ve zé se ve gyes gyü -

mölcs pá lin ka. A pá lin ka ké szí té sé hez fel hasz nált gyü -
mölcs fa jo kat a fel hasz ná lás mennyi sé ge sze rin ti sor rend -
ben a cím kén fel le het tün tet ni.

(9) A tör köly pá lin ka ter mék meg ne ve zé se
a) egy faj ta szõ lõ bõl ké szült tör köly ese té ben kiegé -

szülhet – a tör köly pá lin ka szót köz vet le nül meg elõ zõ en –
a szõ lõ ne vé vel,

b) ki egész ül het – az a) pont sze rin ti meg ne ve zést köz -
vet le nül meg elõ zõ en – egy, a ter mék szár ma zá sá ra uta ló
föld raj zi név vel.

(10) Aszú tör köly-pá lin ká nak az a tör köly pá lin ka ne vez -
he tõ, amely iga zol ha tó an 100%-os mér ték ben a To ka ji
bor vi dék ma gyar or szá gi ter mõ he lyé rõl szár ma zó aszú ké -
szí té sé hez fel hasz nált aszú sze mek ki pré selt tész tá já ból
ké szült.

(11) A pá lin ka és a tör köly pá lin ka bár mi lyen ará nyú ke -
ve ré sé vel ké szült ter mé ket – még ak kor is, ha a ter mék al -
ko hol tar tal ma 100%-ban e két össze te võ bõl szár ma zik –
ki zá ró lag csak sze szes ital nak le het ne vez ni.

Különleges eljárásokkal készült pálinkák 
és törkölypálinkák megnevezése

3. § A 2.  § ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val
az aláb bi meg ne ve zé sek ab ban az eset ben hasz nál ha tók,
ha a pá lin ka az adott meg ne ve zés hez tar to zó kü lön le ges
el já rás sal ké szült:

1. Kis üs ti pá lin ka: az a gyü mölcs- és tör köly pá lin ka,
ame lyet leg fel jebb 1000 li ter ûr tar tal mú, réz fe lü le tet is tar -
tal ma zó le pár ló be ren de zés ben, leg alább két sze ri sza ka -
szos le pár lás sal ál lí tot tak elõ.

2. Ér lelt pá lin ka: az a gyü mölcs- és tör köly pá lin ka,
ame lyet leg alább 3 hó na pig ér lel tek 1000 li ter nél ki sebb,
vagy leg alább 6 hó na pig ér lel tek 1000 li te res vagy an nál
na gyobb tér fo ga tú fa hor dó ban. A fa hor dó ban ér lelt pá lin -
ka szá raz anyag-tar tal ma ma xi mum 4 g/l le het. Ér lelt pá lin -
kák ese té ben csak az azo nos meg ne ve zé sû ér lelt pá lin kák
ele gyít he tõk, de ér le lé si idõ nek csak a leg fi a ta labb ér lelt
pá lin ka ér le lé si ide jét, ko rát le het fel tün tet ni a cím kén. Az
ér le lés idõ tar ta mát, a ter mék ko rát a cím kén fel le het tün -
tet ni, és utal ni le het a fa hor dó anya gá ra is. Az ér le lés idõ -
tar ta mát az ér le lés hely szí nén, el len õriz he tõ mó don do ku -
men tál ni kell.

3. Ó pá lin ka: az a gyü mölcs- és tör köly pá lin ka, ame lyet 
leg alább 1 évig ér lel tek 1000 li ter nél ki sebb, vagy leg alább 
2 évig ér lel tek 1000 li te res, vagy an nál na gyobb tér fo ga tú
fa hor dó ban. Az ér le lés idõ tar ta mát az ér le lés hely szí nén,
el len õriz he tõ mó don do ku men tál ni kell.

4. Gyü mölcs ágyon ér lelt pá lin ka vagy ágyas pá lin ka:
az a gyü mölcs pá lin ka, ame lyet gyü mölccsel együtt ér lel -
tek leg alább 3 hó na pig. A gyü mölcs ágy a pá lin ka faj tá já -
val azo nos, ha egy gyü mölcs meg ne ve zé sé vel je lö lik, il let -
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ve tar tal maz hat több faj ta gyü möl csöt, de eb ben az eset ben
csak ve gyes gyü mölcs ágyas pá lin ká nak ne vez he tõ. 100 li -
ter gyü mölcs ágyon ér lelt pá lin ká hoz vagy ágyas pá lin ká -
hoz leg alább 10 kg érett, vagy leg alább 5 kg aszalt gyü -
möl csöt kell fel hasz nál ni. A pa lack cím ké jén a net tó pá lin -
ka mennyi sé get kell fel tün tet ni. Az ér le lés idõ tar ta mát az
ér le lés hely szí nén, el len õriz he tõ mó don do ku men tál ni
kell.

4. § A 110/2008/EK ren de let 9. cik ké nek (4) és (7) be -
kez dé se i ben, va la mint 10. cik ké nek (1) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat kell al kal maz ni a ter mé kek meg ne ve zé sén, ki sze -
re lé sén, cím ké zé sén kí vül az ét la pok ra, ital la pok ra, ár jegy -
zé kek re és ke res ke del mi ok má nyok ra is.

5. § A pá lin ka elõ ál lí tá sá nak és meg ne ve zé sé nek sza -
bá lya it al kal maz ni kell az Eu ró pai Unió tag ál la ma in kí -
vü li or szág ba tör té nõ ex port ra elõ ál lí tott ter mé kek ese -
té ben is.

A pálinka és törkölypálinka oltalma,
 minõsítése

6. § (1) A pá lin ká nak és tör köly pá lin ká nak – az e tör -
vény ben elõ ír ta kon túl – meg kell fe lel nie a rá vonatko -
zóan jó vá ha gyott ter mék le írás ban fog lal tak nak is.

(2) A Ma gyar or szág va la mely ré gi ó já ból vagy hely sé -
gé bõl szár ma zó ként föld raj zi áru jel zõ ol ta lom ban ré sze sü -
lõ pá lin ká nak és tör köly pá lin ká nak – az e tör vény ben elõ -
ír ta kon túl – meg kell fe lel nie a rá vo nat ko zó an jó vá ha -
gyott ter mék le írás ban fog lal tak nak is.

7. § Az or szá gos pá lin ka ver seny fel té te le it, a pá lin ka mi -
nõ sí tés, va la mint a pá lin ka ér zék szer vi bí rá lók kép zé sé nek 
sza bá lya it kü lön jog sza bály tar tal maz za.

8. § Az e tör vény ben és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bá lyok ban fog lal tak be tar tá sát a pá lin ka el len õr zõ ha tó ság
el len õr zi.

Pálinka zárjegy

9. § (1) A bel föl dön for ga lom ba ke rü lõ pá lin ka és tör -
köly pá lin ka a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for -
gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) ha tá lya alá tar to zó 
más al ko hol ter mé kek re al kal ma zan dó zár jegy tõl szí né ben
el té rõ zár jeggyel (a továb biak ban: pá lin ka-zár jegy) is el -
lát ha tó.

(2) A Jöt. ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá val a vám ha tó -
ság pá lin ka-zár je gyet ki zá ró lag a pá lin ka, il let ve a tör köly -
pá lin ka elõ ál lí tá sát, pa lac ko zá sát vagy tá ro lá sát a Jöt.-ben

az e te vé keny ség foly ta tá sá hoz elõ írt adó rak tá ri en ge dély
bir to ká ban vég zõ sze mély nek – an nak meg ren de lé se alap -
ján – ad ki.

A Pálinka Nemzeti Tanács

10. § (1) A Pá lin ka Nem ze ti Ta nács (a továb biak ban:
Ta nács) se gí ti a pá lin ka elõ ál lí tá sa, szár ma zá sa, mi nõ -
sé ge és ere det vé del me egy sé ges sza bá lyo zá sá hoz és an -
nak vég re haj tá sá hoz fû zõ dõ kö zös ma gyar ér dek elõ -
moz dí tá sát.

(2) A Ta nács tag ja it – az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter ket tõ, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter egy kép vi se lõ -
jét, va la mint a szak mai szer ve ze tek tíz je lölt jét – az ag rár -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter 3 évre kéri fel.

(3) A Ta nács tag jai ma guk kö zül el nö köt vá lasz ta nak.

(4) A Ta nács tag ja i ról név jegy zé ket kell ké szí te ni és az
ab ban be kö vet ke zett vál to zá so kat fo lya ma to san ve zet ni
kell.

11. § (1) A Ta nács szer ve ze té nek és mû kö dé sé nek rend -
jét alap sza bály ban kell meg ha tá roz ni, ame lyet az ag rár po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter hagy jóvá.

(2) A Ta nács tit kár sá gi fel ada ta it az ag rár po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um lát ja el.

12. § A Ta nács
a) ki dol goz za a Nem ze ti Pá lin ka stra té gi át a pá lin ka,

mint nem ze ti kincs meg óvá sa ér de ké ben;
b) ki dol goz za és jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti az ag rár po li -

ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek az éves, il let ve több éves pá -
lin ka mar ke ting ter vet, és nyo mon kö ve ti an nak meg -
valósítását. En nek ér de ké ben együtt mû kö dik a szak mai
szer ve ze tek kel;

c) fel lép a kul tu rált pá lin ka fo gyasz tás ér de ké ben;
d) részt vesz a kul tu rált al ko hol fo gyasz tás elõ se gí té sé -

vel kap cso la tos tár sa dal mi kom mu ni ká ci ós te vé keny ség
ki dol go zá sá ban;

e) vé le mé nye zi a pá lin ká val kap cso la tos jog sza bá lyok
ter ve ze tét;

f) el ké szí ti és köz zé te szi a pá lin ka ké szí tés re, for gal ma -
zás ra és el len õr zés re vo nat ko zó szak mai aján lá so kat;

g) a mi nõ ség vé de lem ér de ké ben össze han gol ja a pá lin -
ka ké szí tõk szak mai együtt mû kö dé sét, szak mai fó ru mo kat
szer vez;

h) elõ se gí ti a tisz tes sé ges pi a ci ma ga tar tás és az en nek
meg fe le lõ rek lám te vé keny ség kö ve tel mé nye i nek meg -
valósulását, en nek ér de ké ben eti kai kó de xet bo csát ki;

i) együtt mû kö dik a köz igaz ga tá si szer vek kel a fe ke te -
gaz da ság el le ni küz de lem ben;

j) tá jé koz tat ja az érin tet te ket a pi a ci és szak mai in for -
má ci ók ról;
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k) in ter ne tes ol dalt mû köd tet a fo gyasz tók és elõ ál lí tók
tá jé koz ta tá sa ér de ké ben;

l) a pá lin ka egy sé ges mi nõ sí té se és la bo ra tó ri u mi vizs -
gá la ta ér de ké ben együtt mû kö dik a pá lin ka el len õr zõ ha tó -
ság gal;

m) szak mai vé le ményt nyil vá nít a pá lin kák föld raj zi
áru jel zõ ol tal ma irán ti ké rel mek kel kap cso la tos el já rás -
ban;

n) fel szó lít hat ja a pá lin ká ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
meg sér tõ it jog sér té sük azon na li ab ba ha gyá sá ra. A fel szó -
lí tás ered mény te len sé ge ese tén ér te sí ti az ille té kes ha tó sá -
go kat;

o) együtt mû kö dik a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal;

p) az érin tet tek ké rel mé re nyil ván tart ja és köz zé te szi a
pá lin ka ér zék szer vi bí rá lók név so rát.

13. § Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter – az ag rár po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett –
éven te – a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 15-éig – meg kül di
a Ta nács nak a tárgy év ben

a) elõ ál lí tott bér fõ zött pá lin ka pá lin ka faj tán ként meg -
bon tott,

b) elõ ál lí tott és a Jöt. sze rint sza bad for ga lom ba bo csá -
tott

ba) ke res ke del mi cél lal fõ zött pá lin ka vám ta ri fa-szá -
mon ként meg bon tott,

bb) a 2008 20 19 vám ta ri fa szám alá tar to zó al ko hol ter -
mé kek

al ko hol fok-mennyi sé gé rõl az or szá go san össze sí tett ada -
to kat.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 15. nap ján lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it csak a ha tály ba lé pést
köve tõen elõ ál lí tott pá lin ká ra és tör köly pá lin ká ra kell
al kal maz ni.

(2) A 9.  § a ki hir de tést kö ve tõ har ma dik hó nap 15. nap -
ján lép ha tály ba.

15. § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a pá lin -
ka el len õr zõ ha tó sá got ren de let ben je löl je ki.

(2) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter arra, hogy

a) az or szá gos pá lin ka- és tör köly pá lin ka ver seny fel té -
te le it,

b) a pá lin ka- és a tör köly pá lin ka-mi nõ sí tés sza bá lya it,

c) a pá lin ka és a tör köly pá lin ka ér zék szer vi bí rá lók
kép zé sé nek sza bá lya it,

d) a pá lin ka és a tör köly pá lin ka elõ ál lí tó i nak – a Nem -
ze ti Pá lin ka stra té gia ki ala kí tá sá nak, il let ve a meg -
valósulás fi gye lem mel kí sé ré sé nek cél já ra szol gá ló – adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gét a for ga lom ba ho zott pá lin kák
és tör köly pá lin kák faj tán kén ti meg osz lá sá ról, az adat szol -
gál ta tás mód ját és az or szá go san össze sí tett ada tok nak a
Pá lin ka Nem ze ti Ta nács ren del ke zé sé re bo csá tá sá nak
rend jét

ren de let ben ál la pít sa meg.

(3) Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg a pá lin ka-zár jegy
 színét.

Az Európai Unió Jogának  való
 megfelelés

16. § (1) E tör vény a 110/2008/EK ren de let III. szá mú
mel lék le te sze rint föld raj zi áru jel zõ ol ta lom alatt álló pá -
lin ka és tör köly pá lin ka vo nat ko zá sá ban a sze szes ita lok
meg ha tá ro zá sá ról, meg ne ve zé sé rõl, ki sze re lé sé rõl, cím ké -
zé sé rõl és föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ról, va la mint az
1576/89/EK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 2008. ja nu ár 15-i 110/2008/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.

(2) A tör vény ja vas la tá nak a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Melléklet 
a 2008. évi LXXIII. tör vényhez

Pálinka és törkölypálinka készítésénél
felhasználható segédanyagok

1. en zi mek;

2. sa vak;

3. élesz tõk;

4. de rí tõ sze rek;

5. a ne héz fé mek el tá vo lí tá sá ra al kal mas se géd anya gok.
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

152/2008. (XI. 20.) FVM
ren de le te

a föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei ki adá sá ról szó ló

8/2008. (I. 23.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §
(1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás, va la mint a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a szo ciális és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § g) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel adat kör ében el já ró szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 

1. §

(1) A föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té -
sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei ki adá sá ról szó ló
8/2008. (I. 23.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. szá -
mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te az e ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) A fo lya mat ban lévõ is ko la rend sze ren kí vü li kép zé -
se ket és a 2008. szep tem ber 1. elõtt meg kez dett is ko lai
rend sze rû kép zé se ket a meg kez dé sük kor ha tá lyos szak mai 
vizs ga kö ve tel mé nye ket meg ál la pí tó ren de let alap ján kell
be fe jez ni.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 152/2008. (XI. 20.) FVM ren de let hez

„1. szá mú mel lék let a 8/2008. (I. 23.) FVM ren de let hez

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be utalt azon szak ké pe sí té sek fel so ro lá sa, 
ame lyek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sor-
szám

 Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

sor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 92. 33 521 02 0000 00 00 Élel mi szer ipa ri gép sor- és rend szer üze mel te tõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Cukoripari gép ke ze lõ

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Csomagológép-kezelõ

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés: Dohánytermékgyártási
gép ke ze lõ

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés: Élelmiszeripari gép ke ze lõ

     0100 31 05 Rész szak ké pe sí tés: Élelmiszeripari ké szü lék
ke ze lõ je

     0100 31 06 Rész szak ké pe sí tés: Növényolaj-gyártógép
ke ze lõ je

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Palackozógép-kezelõ

2. 101. 31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Erdészeti fel ké szí tõ gép
ke ze lõ je

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Erdészeti kö tél pá lya ke ze lõ je

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés: Erdészeti kö ze lí tõ gép
ke ze lõ je

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés: Erdészeti ra ko dó gép ke ze lõ je

     0100 31 05 Rész szak ké pe sí tés: Többfunkciós
fa ki ter me lõ gép ke ze lõ je

3. 131. 54 525 02    Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus

     0010 54 01 El ága zás: Erdõgazdasági gé pész tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás: Mezõgazdasági gé pész tech ni kus

4. 334. 33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, vi rág ke res ke dõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Virágbolti el adó

     0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés: Virágdekoratõr

     0100 33 02 Rész szak ké pe sí tés: Virágkereskedõ

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Virágkötõ 

5. 381. 31 521 01    Ag rár gaz da sá gi gép sze re lõ, gép ja ví tó

     0010 31 01 El ága zás: Erdészeti gép sze re lõ, gép ja ví tó

     0010 31 02 El ága zás: Kertészeti gép sze re lõ, gép ja ví tó

     0010 31 03 El ága zás: Mezõgazdasági gép sze re lõ, gép ja ví tó

     0001 33 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Dieseladagoló-javító

     0001 33 02 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Erõ- és mun ka gép ja ví tó

     0001 33 03 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Hidraulika-javító

     0001 33 04 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Jármûelektromos sze re lõ

6. 382. 52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet gaz da

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Bioállat-tartó és te nyész tõ

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Biomasszaelõállító

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés: Bionövény-termesztõ

     0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés: Ökogazda
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Sor-
szám

 Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

sor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

7.  383. 54 621 01 0000 00 00 Ag rár-köz gaz da sá gi és -áru for gal ma zó
tech ni kus

8. 384. 55 621 01    Ag rár me ne dzser-asszisz tens

     0010 55 01 El ága zás: Agrárkereskedelmi
me ne dzser asszisz tens

     0010 55 02 El ága zás: Bortechnológus

     0010 55 03 El ága zás: Élelmiszeripari me ne dzser

     0010 55 04 El ága zás: Ménesgazda

     0010 55 05 El ága zás: Mezõgazdasági me ne dzser asszisz tens

     0010 55 06 El ága zás: Mezõgazdasági mû sza ki
me ne dzser-asszisz tens

     0010 55 07 El ága zás: Szõlész, bo rász szak tech ni kus

9. 385. 54 621 02    Ag rár tech ni kus

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Mezõgazdasági vál lal ko zó

     0010 54 01 El ága zás: Agrárrendész

     0010 54 02 El ága zás: Mezõgazdasági tech ni kus

     0010 54 03 El ága zás: Vidékfejlesztési tech ni kus

10. 386. 55 621 02    Ag rár tech no ló gus

     0010 55 01 El ága zás: Baromfitenyésztõ és
ba rom fi ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

     0010 55 02 El ága zás: Gyógynövény- és
fû szer nö vény ter mesz tõ és -fel dol go zó

     0010 55 03 El ága zás: Hulladékgazdálkodási tech no ló gus

     0010 55 04 El ága zás: Mezõgazdasági la bo ra tó ri u mi
szak asszisz tens

     0010 55 05 El ága zás: Növénytermesztõ és nö vény vé dõ
tech no ló gus

     0010 55 06 El ága zás: Ökológiai gaz dál ko dó

     0010 55 07 El ága zás: Sertéstenyésztõ és
ser tés ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

     0010 55 08 El ága zás: Vadgazdálkodási tech no ló gus

11. 387. 31 621 01    Ál lat gon do zó

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Állattartó-telepi mun kás

     0010 31 01 El ága zás: Állatkerti ál lat gon do zó

     0010 31 02 El ága zás: Cirkuszi ál lat gon do zó

     0010 31 03 El ága zás: Haszonállat-gondozó

12. 388. 51 621 02    Ál lat tar tá si szol gál ta tó

     0010 51 01 El ága zás: Ebrendész

     0010 51 02 El ága zás: Kutyakiképzõ

     0010 51 03 El ága zás: Kutyakozmetikus

13. 389. 31 621 03     Ál lat te nyész tõ

     0010 31 01 El ága zás: Állattenyésztõ (ba rom fi és kis ál lat)

     0010 31 02 El ága zás: Állattenyésztõ (juh és kecs ke)

     0010 31 03 El ága zás: Állattenyésztõ (ser tés)

     0010 31 04 El ága zás: Állattenyésztõ (szar vas mar ha)

14. 390. 54 621 03    Ál lat te nyész tõ és ál lat egész ség ügyi tech ni kus

     0100 33 01 Részszak ké pe sí tés: Állatorvosi,
ál lat egész ség ügyi szak se géd
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Sor-
szám

 Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

sor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

     0010 54 01 El ága zás: Állategészségügyi tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás: Állattenyésztõ tech ni kus

15. 391. 33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Faiskolai mun kás

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Faiskolai ter mesz tõ

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Mikroszaporító

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés: Növényházi
dísz nö vény ter mesz tõ

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés: Szabadföldi
dísz nö vény ter mesz tõ

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés: Szövettenyésztõ

16. 392. 31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti szak mun kás

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Erdei mel lék ter mék gyûj tõ és
-hasz no sí tó

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Erdészeti nö vény vé dõ

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés: Erdõmûvelõ

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Erdõõr

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés: Fakitermelõ

     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés: Motorfûrész-kezelõ

     0001 33 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Lakott-területi
fa ki ter me lõ

17.  393. 54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

18. 394. 54 581 01    Föld mé rõ, tér ké pész és tér in for ma ti kai
tech ni kus

     0100 51 01 Rész szak ké pe sí tés: Digitálistérkép-kezelõ

     0100 51 02 Részszak ké pe sí tés: Fotogrammetriai ki ér té ke lõ

     0100 51 03 Rész szak ké pe sí tés: Földügyi szá mí tó gé pes
adat ke ze lõ

     0100 52 01 Rész szak ké pe sí tés: Ingatlan-nyilvántartási
ügy in té zõ

     0100 52 02 Rész szak ké pe sí tés: Térinformatikai
me ne dzser asszisz tens

     0010 54 01 El ága zás: Földmérõ és tér in for ma ti kai tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás: Térképésztechnikus

     0001 54 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Földügyi tér in for ma ti kai
szak tech ni kus

     0001 54 02 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Kataszteri szak tech ni kus

     0001 54 03 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Létesítménygeodéta
szak tech ni kus

     0001 54 04 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Távérzékelési
szak tech ni kus

19. 395. 33 621 02 1000 00 00 Gaz da

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Aranykalászos gaz da

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Ezüstkalászos gaz da

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés: Mezõgazdasági mun kás

20. 396 31 624 01 0000 00 00 Ha lász, hal te nyész tõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Halõr

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Horgásztókezelõ
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Sor-
szám

 Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

sor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

     0001 31 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Elektromos ha lász gép
ke ze lõ je

21.  397. 51 621 01 0000 00 00 Hob bi ál lat-te nyész tõ és -for gal ma zó

22. 398. 31 641 01    In sze mi ná tor

     0010 31 01 El ága zás: Inszeminátor (ba rom fi és kis ál lat)

     0010 31 02 El ága zás: Inszeminátor (juh és kecs ke)

     0010 31 03 El ága zás: Inszeminátor (ló)

     0010 31 04 El ága zás: Inszeminátor (ser tés)

     0010 31 05 El ága zás: Inszeminátor (szar vas mar ha)

23. 399. 31 622 01    Ker tész

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Fûszernövény-termesztõ

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés: Gombatermesztõ

     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés: Gyógynövénytermesztõ

     0100 21 04 Rész szak ké pe sí tés: Kerti mun kás

     0010 31 01 El ága zás: Dohánykertész

     0010 31 02 El ága zás: Gyümölcstermesztõ

     0010 31 03 El ága zás: Szõlõtermesztõ

     0010 31 04 El ága zás: Zöldségtermesztõ

24.  400. 52 621 02 1000 00 00 La bor ál lat-te nyész tõ és -gon do zó

25. 401. 31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Lóápoló és gon do zó

     0001 31 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Belovagló

26.  402. 52 812 02 0000 00 00 Lo vas tú ra-ve ze tõ

27. 403. 31 621 05 0000 00 00 Mé hész

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Méhészeti mun kás

28. 404. 31 521 19    Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

     0010 31 01 El ága zás: Fejõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

     0010 31 02 El ága zás: Keltetõgép ke ze lõ

     0010 31 03 El ága zás: Kertészeti gép ke ze lõ

     0010 31 04 El ága zás: Majorgép-kezelõ

     0010 31 05 El ága zás: Meliorációs, kert- és park épí tõ gép
ke ze lõ

     0010 31 06 El ága zás: Mezõgazdasági erõ- és
mun ka gép ke ze lõ

     0010 31 07 El ága zás: Mezõgazdasági ra ko dó gép ke ze lõ

     0010 31 08 El ága zás: Mezõgazdasági szá rí tó üze mi
gép ke ze lõ

     0010 31 09 El ága zás: Növényvédelmi gép ke ze lõ

     0010 31 10 El ága zás: Önjáró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

29. 405. 31 521 20    Me zõ gaz da sá gi gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

     0010 31 01 El ága zás: Állattenyésztési gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

     0010 31 02 El ága zás: Erdészeti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

     0010 31 03 El ága zás: Kertészeti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó
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Sor-
szám

 Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

sor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

     0010 31 04 El ága zás: Növénytermesztési gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

30. 406. 33 521 06    Me zõ gaz da sá gi ko vács

     0010 33 01 El ága zás: Mezõgazdasági mun ka gép ja ví tó 
ko vács

     0010 33 02 El ága zás: Patkolókovács

31. 407. 54 621 04    Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és 
nö vény vé del mi tech ni kus

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Növénytermesztõ

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Növényvédõ és
mé reg rak tár ke ze lõ

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés: Vetõmagtermesztõ

     0010 54 01 El ága zás: Kertész és nö vény vé del mi tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás: Növénytermesztõ és nö vény vé del mi
tech ni kus

32. 408. 54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Golfpálya-fenntartó

     0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés: Kertépítõ

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Kertfenntartó

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Parkgondozó

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés: Temetõkertész

33. 409. 54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Vadász, vad te nyész tõ

34. 410. 33 621 01 0000 00 00 Bo rász

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Pincemunkás

     0001 33 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Sommelier(bor pin cér)

     0001 51 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés: Vincellér

35. 411. 33 541 01 0000 00 00 Édes ipa ri ter mék gyár tó

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Cukorkagyártó

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Csokoládétermék-gyártó

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés: Kávé- és pót ká vé gyár tó

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés: Keksz- és os tya gyár tó

36. 412. 54 541 01    Élel mi szer ipa ri tech ni kus

     0010 54 01 El ága zás: Bor- és pezs gõ gyár tó tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás: Cukoripari tech ni kus

     0010 54 03 El ága zás: Dohányipari tech ni kus

     0010 54 04 El ága zás: Édesipari tech ni kus

     0010 54 05 El ága zás: Élelmiszer-hi gi é ni kus

     0010 54 06 El ága zás: Erjedés- és üdí tõ ital ipa ri  tech ni kus

     0010 54 07 El ága zás: Hús- és ba rom fi ipa ri  tech ni kus

     0010 54 08 El ága zás: Malom- és ke ve rék ta kar mány-ipa ri
tech ni kus

     0010 54 09 El ága zás: Sütõ- és cuk rász ipa ri tech ni kus

     0010 54 10 El ága zás: Tartósítóipari tech ni kus

     0010 54 11 El ága zás: Tejipari tech ni kus

37. 413. 33 541 02 0000 00 00 Er je dés- és üdí tõ ital-ipa ri  ter mék gyár tó 

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Ecetgyártó

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Élesztõgyártó
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Sor-
szám

 Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai

sor-
szá ma

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Gyümölcspálinka-gyártó

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés: Keményítõgyártó

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés: Sörgyártó

     0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés: Szesz- és sze szes ital gyár tó

     0100 31 05 Rész szak ké pe sí tés: Szikvízgyártó

     0100 31 06 Rész szak ké pe sí tés: Üdítõital- és ás vány víz gyár tó

38. 414. 31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri ter mék gyár tó

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Baromfifeldolgozó

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés: Bélfeldolgozó

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Bolti hen tes

     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés: Csontozó mun kás

     0100 21 04 Rész szak ké pe sí tés: Halfeldolgozó

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Szárazáru ké szí tõ

     0100 21 05 Rész szak ké pe sí tés: Vágóhídi mun kás

39. 415. 33 541 03 0000 00 00 Mol nár

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Keveréktakarmány-gyártó

40. 416. 33 541 04 0000 00 00 Pék

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Gyorspékségi sü tõ és el adó

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés: Sütõipari mun kás

     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés: Száraztésztagyártó

41. 417. 33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Mézeskalács-készítõ

42. 418. 33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter mék gyár tó

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Gyümölcsfeldolgozó

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés: Hûtõipari mun kás

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Konzervgyártó

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Növényolajgyártó

     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés: Olajütõ

     0100 21 04 Rész szak ké pe sí tés: Savanyító

     0100 21 05 Rész szak ké pe sí tés: Zöldségfeldolgozó

43. 419. 33 541 07 1000 00 00 Tej ter mék gyár tó

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Elsõdleges tej ke ze lõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Friss és tar tós tej ter mé kek 
gyár tó ja

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés: Sajtkészítõ

44. 420. 51 541 01    Vá gó ál lat-mi nõ sí tõ

     0010 51 01 El ága zás: Juhminõsítõ

     0010 51 02 El ága zás: Sertésminõsítõ

     0010 51 03 El ága zás: Szarvasmarhaminõsítõ

45. 421. 55 623 01 0000 00 00 Er dõ gaz da”

20012 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



2. számú melléklet a 152/2008. (XI. 20.) FVM rendelethez

1. Az 1. sor szá mú ÉLELMISZER-IPARI GÉPSOR- ÉS RENDSZERÜZEMELTETÕ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI II. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép: 

„II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Élel mi szer-ipa ri gép sor- és rend szer üze mel te tõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: 
Elõ írt gya kor lat: 
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: 
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Cu kor ipa ri gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: 
Elõ írt gya kor lat: 
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 
Óra szám: 500
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Cso ma go ló gép-ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.
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Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: 
Elõ írt gya kor lat: 
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 
Óra szám: 500
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Do hány ter mék gyár tá si gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: 
Elõ írt gya kor lat: 
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 
Óra szám: 400
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Élel mi szer ipa ri gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: 
Elõ írt gya kor lat: 
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 
Óra szám: 800
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges
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Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Élel mi szer ipa ri ké szü lék ke ze lõ je
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: 
Elõ írt gya kor lat: 
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 
Óra szám: 400
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Nö vény olaj-gyár tó gép ke ze lõ je
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: 
Elõ írt gya kor lat: 
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 
Óra szám: 400
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pa lac ko zó gép-ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: 
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: 
Elõ írt gya kor lat: 
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 
Óra szám: 400
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges”

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20015



2. A 2. sor szá mú ERDÕGAZDASÁGI GÉPKEZELÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGA -
KÖVETELMÉNYEI II. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép: 

„II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
2. El mé let ará nya: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Er dé sze ti fel ké szí tõ gép ke ze lõ je
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 300
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Er dé sze ti kö tél pá lya ke ze lõ je
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
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Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 
Óra szám: 300
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Er dé sze ti kö ze lí tõ gép ke ze lõ je
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: –
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 300
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: –
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 300
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Több funk ci ós fa ki ter me lõ gép ke ze lõ je
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
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Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: –
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 300
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges”

3. A 2. sor szá mú ERDÕGAZDASÁGI GÉPKEZELÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGA -
KÖVETELMÉNYEI V. fe je ze te 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép: 

„1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás
A 31 521 04 0100 31 02 Er dé sze ti kö tél pá lya ke ze lõ szak ké pe sí té sek ki vé te lé vel me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze té sé re

ér vé nyes ve ze tõi en ge dély (T, il let ve C+E, C1+E ka te gó ria, vagy B ka te gó ria).”

4. A 3. sor szá mú MEZÕ- ÉS ERDÕGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IV. és V. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép: 

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa: 

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0110–06 Ál ta lá nos gé pé sze ti mun ka-, bal eset-, tûz- és kör nye zet vé del mi fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka-, bal eset-, tûz- és kör nye zet vé del mi, va la mint a szak má ra, sze re lé si-ja ví tá si technoló -

giára vo nat ko zó egyéb elõ írá so kat
Részt vesz a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos ese mé nyek ki vizs gá lá sá ban, do ku men tá lá sá ban
Gon dos ko dik el sõ se gély nyúj tó és tûz ol tó esz kö zök rõl
Jel zi a tü zet, részt vesz az ol tás ban
A mun ka te rü le tet a sza bá lyok nak meg fe le lõ en ala kít ja ki
Be tart ja és be tar tat ja a sze lek tív és ve szé lyes hul la dék gyûj tés sza bá lya it
Be tart ja és be tar tat ja a ve szé lyes anya gok ke ze lé sé re vo nat ko zó elõ írá so kat
Részt vesz a men tés ben, el sõ se gélyt nyújt

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Kör nye zet vé del mi is me re tek
A Tûz vé del mi is me re tek
A Mun ka biz ton sá gi is me re tek
A Tûz ol tó be ren de zé sek, esz kö zök
A Tûz kár be je len té se
A El sõ se gély nyúj tá si is me re tek
C Mun ka vég zés sza bá lyai
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
5 Mun ka biz ton sá gi esz kö zök, fel sze re lé sek hasz ná la ta
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
5 Mun ka biz ton ság hoz kap cso ló dó jel ké pek ér tel me zé se
5 Mun ka biz ton ság hoz kap cso ló dó szín je lö lé sek ér tel me zé se
4 El sõ se gély nyúj tás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Dön tés ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat
Sza bály kö ve tés

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Át te kin tõ ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Rend sze re zõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
3113–08 Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pé sze ti alap fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Egy sze rû és ál ta lá nos szi lárd sá gi és ki ne ma ti kai szá mí tá so kat vé gez se géd le tek hasz ná la tá val
Alap szin tû ál ta lá nos anyag vizs gá la to kat vé gez, azo no sít ja a szer ke ze ti anya gok fõbb tí pu sa it
Ta nul má nyoz za és ér tel me zi a mun ka tár gyá ra, cél já ra vo nat ko zó do ku men tu mo kat
Ki vá laszt ja, el len õr zi és kar ban tart ja az ál ta lá nos kézi és kis gé pes fém ala kí tó mû ve le tek hez hasz ná la tos gé pe ket, szer -

szá mo kat, mé rõ esz kö zö ket, vé dõ fel sze re lé se ket
Egy sze rû gé pé sze ti mû sza ki raj zo kat ké szít
Egy sze rû al kat ré szek, szer ke ze ti egy sé gek el ké szí té sé hez mû ve let-, il let ve sze re lé si ter vet ké szít
Elõ raj zol szük ség sze rint a do ku men tá ció alap ján
Ki vá laszt ja a me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pé sze ti célú anya gok és al kat ré szek kö zül a fel adat nak meg fe le lõt
Meg ha tá roz za a szük sé ges anyag mennyi sé get
Gép ipa ri alap mé ré se ket vé gez (hossz, szög, me rõ le ges ség stb.)
Alak- és hely zet pon tos sá gi mé ré se ket vé gez ál ta lá nos esz kö zök kel
Ala kít ja a mun ka da ra bot kézi for gá cso ló alap el já rá sok kal (fû ré sze lés, re sze lés, me net ké szí tés, süllyesz tés, dörzs ára -

zás, ké zi szer szám-éle zés stb.)
Kép lé keny ala kí tást vé gez kézi alap mû ve le tek kel (nyúj tás, egyen ge tés, haj lí tás stb.)
Da ra bol kézi és gépi mû ve le tek kel (vá gás, ha ra pás, nyí rás, lyu kasz tás)
Ala kít ja a mun ka da ra bot kézi kis gé pes el já rá sok kal (da ra bo lás, fú rás, fe lü let tisz tí tás, ké zi szer szám-éle zés stb.)
Fel mé ri a gép szer ke zet, gép egy ség ál ta lá nos ál la po tát, meg ál la pít ja az alap ve tõ hi bá kat
Sze re lést vé gez (cse rél, ja vít, kar ban tart, be ál lít) a haj tá so kon (szíj-, ék szíj-, dörzs-, fo gas ke rék-, csi ga-, lánc haj tás

stb.)
Sze re lést vé gez (cse rél, ja vít, kar ban tart, be ál lít) a ten gely kap cso ló kon (me rev, ru gal mas, súr ló dó, kap csol ha tó, ki -

egyen lí tõ biz ton sá gi, kü lön le ges stb.)
Sze re li (cse rél, ja vít, kar ban tart, be ál lít) a moz gás aka dá lyo zó ele me ket, fé ke ket (po fás, sza lag-, kú pos, tár csás fé kek)
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Sze re li (cse rél, ja vít, kar ban tart, be ál lít) moz gás át ala kí tó ele me ket (csi ga-csi ga ke rék, csa var or só-csa var anya, fo gas -
ke rék-fo gas léc stb.)

Sze re li (cse rél, ja vít, kar ban tart, be ál lít) ten ge lye ket, sik ló- és gör dü lõ ágya zá so kat
Köz re mû kö dik a mi nõ ség biz to sí tá si fel ada tok meg valósításában

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
C Gép raj zi alap fo gal mak
C Sík mér ta ni szer kesz té sek
D Áb rá zo lá si mó dok
B Mû sza ki raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se, ké szí té se
C Di ag ra mok ol va sá sa, ér tel me zé se, ké szí té se
A Szab vá nyok hasz ná la ta
C Zsu gor kö té sek
C Ru gók
C Ten ge lyek igény be vé te le
C Ten ge lyek igény be vé te li áb rái
C Sik ló csap ágyak
B Gör dü lõ csap ágyak
C Ten gely kap cso lók tí pu sai, ki ala kí tá sa
C Sza ba don fu tó
D Ten gely kap cso lók mé re te zé si el vei
C Tar tá lyok
C Csö vek, csõ kö té sek, tö mí té sek, csõ ido mok, csõ sze rel vé nyek
C Szi vattyúk
C Tü ze lõ- és ke nõ anya gok
C Kor ró zió vé dõ anya gok
A Gép könyv, ke ze lé si, sze re lé si, kar ban tar tá si út mu ta tók hasz ná la ta
B Mér ték egy sé gek
C Ipa ri vas öt vö ze tek és tu laj don sá ga ik
C Könnyû fém öt vö ze tek és tu laj don sá ga ik
C Szí nes fém öt vö ze tek és tu laj don sá ga ik
C Öt vö zõ anya gok ha tá sa az anyag tu laj don sá ga i ra
C Szab vá nyos ipa ri vas öt vö ze tek
C Szab vá nyos könnyû fém öt vö ze tek
C Szab vá nyos szí nes fém öt vö ze tek
C Egyéb gé pé sze ti anya gok és tu laj don sá ga ik
B Mû sza ki mé rés esz kö ze i nek is me re te
B Hossz mé re tek mé ré se és el len õr zé se
B Szö gek mé ré se és el len õr zé se
B Alak- és hely zet pon tos ság mé ré se és el len õr zé se
B Elõ raj zo lás
B Re sze lés, fû ré sze lés, kö szö rü lés
C Él ki kép zés
B Kép lé keny ala kí tás
B Haj lí tás
B Nyúj tás
B Egyen ge tés
B Kézi és kis gé pes for gá cso lás
B Sze re lé si mû ve let terv
B Sze re lé si mû ve le ti uta sí tás
C Ron cso lá sos anyag vizs gá la tok
C Ron cso lás men tes anyag vizs gá la tok
B Old ha tó kö té sek
B Nem old ha tó kö té sek
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B Nyo ma ték át szár maz ta tó haj tá sok
B Ten gely kap cso lók
B Fé kek, moz gás aka dá lyo zó ele mek
B Moz gás át ala kí tó ele mek
B For gó moz gást át szár maz ta tó ele mek
B Ten ge lyek, csap ágyak és tö mí té sek
B Mi nõ ség biz to sí tá si alap is me re tek
A Érin tés vé del mi alap is me re tek
A Szer szá mok, ké zi gé pek biz ton sá gi is me re tei
A Gép üze mel te tés mun ka biz ton sá gi sza bá lyai
A Anyag moz ga tás mun ka biz ton sá gi sza bá lyai
A Eme lõ- és szál lí tó gé pek üzem biz ton sá gi sza bá lyai
B Szab vány hasz ná la ti is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Gé pé sze ti al kat rész rajz ké szí té se
3 Sza bad ké zi váz lat ké szí tés
2 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki táb lá za tok ke ze lé se
4 Gép ipa ri mé rõ esz kö zök hasz ná la ta
5 Fém meg mun ká ló ké zi szer szá mok és kis gé pek hasz ná la ta
5 Mun ka biz ton sá gi esz kö zök, fel sze re lé sek hasz ná la ta
3 Mé rõ esz kö zök hasz ná la ta
4 Sze re lõ- és meg mun ká ló szer szá mok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pon tos ság
Tér lá tás
Sza bály kö ve tés
Kéz ügyes ség
Ter ve zé si ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Fi gye lem meg osz tás
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0220–06 Gé pé sze ti kö té si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Ál ta lá nos mi nõ sé gû he gesz tett kö tést ké szít be vont elekt ró dás kézi ív he gesz tés sel
Ál ta lá nos mi nõ sé gû he gesz tett kö tést ké szít gáz he gesz tés sel
Ké szít, bont, ja vít, ke mény- és lágy for rasz tott kö té se ket
Ké szít, bont, ja vít, cse rél old ha tó kö té se ket és hely zet biz to sí tó ele me ket
Ké szít, bont, ja vít, cse rél nem old ha tó kö té se ket (sze gecs, zsu gor, ra gasz tott)
Kor ró zió el le ni ál ta lá nos be vo na tot ké szít fém szer ke ze ten
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Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
D Áb rá zo lá si mó dok
B He gesz té si rajz je lek is me re te, var rat áb rá zo lá sok
B Mû sza ki raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se, ké szí té se
C Ipa ri anya gok kor ró zi ós tu laj don sá gai
C Ipa ri anya gok tech no ló gi ai tu laj don sá gai
C Old ha tó kö té sek
C Nem old ha tó old ha tó kö té sek
A A gáz he gesz tés biz ton sá gi is me re tei
A Az ív he gesz tés biz ton sá gi is me re tei
A Egyéb he gesz tõ el já rá sok biz ton ság tech ni ká ja
A A gáz he gesz tés kör nye zet ká ro sí tó ha tá sa
A Az ív he gesz tés kör nye zet ká ro sí tó ha tá sa
A A he gesz tés be fe je zé sé nek tûz vé del mi elõ írá sai
B Kor ró zió vé de lem
A Szab vá nyok hasz ná la ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Gé pé sze ti rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 He gesz té si var rat jel ké pek ér tel me zé se
3 Mun ka biz ton ság hoz kap cso ló dó jel ké pek ér tel me zé se
5 Mun ka biz ton ság hoz kap cso ló dó szín je lö lé sek ér tel me zé se
5 Mun ka biz ton sá gi esz kö zök, fel sze re lé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Tér lá tás
Sta bil kéz tar tás
Sza bály kö ve tõ ma ga tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tá si kész ség
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Át te kin tõ ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0222–06 Vál lal ko zá si alap is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Ide gen nyel vet hasz nál szak má ja alap fo gal ma i nak ki fe je zé sé re, szó- és írás be li gon do lat cse ré re, in for má ció szer zés re
El vég zi a mun ka fel adat hoz tar to zó ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé get
Szá mí tó gé pet hasz nál egyes mun ka fel ada tok vég re haj tá sá ra
Egyez tet a kül sõ szol gál ta tók kal
Köz re mû kö dik a ta nu lók kép zé sé ben
Fel ve szi a kap cso la tot az ügy fél lel
Szak mai mar ke ting te vé keny sé get vé gez
Tá jé koz tat ja az ügy fe let a szol gál ta tá si le he tõ sé gek rõl és fo lya ma tá ról
Ár aján la tot ké szít

20022 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
C A vál lal ko zá si for mák jel lem zõi
C Az üz le ti terv tar tal ma, fel épí té se
C A vál lal ko zás ala pí tá sá nak lé pé sei
C A bel sõ és kül sõ for rá sok biz to sí tá sá nak le he tõ sé gei
C A szük sé ges lét szám és mun ka kö rök meg ál la pí tá sá nak szem pont jai
D A hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás sze re pe, fel ada tai
D A szer zõ dé sek meg kö té sé re, fel bon tá sá ra vo nat ko zó elõ írá sok, sza bá lyok
C A mun ka tár sak ki vá lasz tá sá nak fo lya ma ta
C A fi nan szí ro zás le he tõ sé gei
B A vál lal ko zás do ku men tu mai
D A to vább kép zé se ken  való rész vé tel je len tõ sé ge
C Mar ke ting
D A vál lal ko zás át szer ve zé sé nek for mái, te en dõi
D A vál lal ko zás meg szün te té sé nek for mái, gya kor la ti te en dõi
B Ha té kony kom mu ni ká ció
B Mun ka jo gi is me re tek
B Mun ka vi szony lé te sí té se, mó do sí tá sa, meg szün te té se
B A mun ka vég zés sza bá lyai
B A mun ka vi szony meg szû né se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû kéz írás
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
3 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
4 Szab vá nyok, táb lá za tok, ke ze lé si uta sí tá sok. Gép köny vek hasz ná la ta
4 Rajz esz kö zök, író esz kö zök hasz ná la ta
3 Szá mí tó gép és szoft ve rek, adat be- és ki vi te li, tá ro ló esz kö zök, in ter net hasz ná la ta
3 Kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Ön ál ló ság
Ru gal mas ság
Dön tés ké pes ség
Szer ve zõ kész ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Kül sõ meg je le nés

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Komp ro misszum kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Ered mény ori en tált ság
Nyi tott hoz zá ál lás
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In for má ció gyûj tés
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zé si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0242–06 Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Napi kar ban tar tást vé gez, vé gez tet
El len õr zi az erõ- és mun ka gé pek kö tõ-, rög zí tõ- és biz to sí tó ele me it
Fo lya dék szin te ket el len õriz
Gép mû kö dé se szem pont já ból el vég zi a szük sé ges szer ke ze ti egy sé gek el len õr zé se it
El len õr zi a gép kül sõ sér tet len sé gét
Össze sze re li, össze sze rel te ti a rész egy sé ge ket
El len õr zi a gép funk ci o ná lis mû kö dé sét, és át ad ja az üze mel te tõ nek
Idõ sza kos kar ban tar tá so kat vé gez
In for má ló dik a gép cso port mû kö dé sé rõl
Szer ke ze ti egy sé gek szük sé ges el len õr zé se it el vég zi
El vég zi az üze mel te tés hez szük sé ges fo lya dé kok, szû rõk cse ré jét, egyes tí pu sok nál ki tisz tít ja a szû rõt
Kar ban tar tá si do ku men tá ci ót ké szít, ve zet
Lét re hoz za a szük sé ges gép kap cso la tot
Mun ka gé pe ket és szük sé ges adap te re ket ki vá laszt ja
Szük sé ges át sze re lé se ket el vég zi
Erõ- és mun ka gép kap cso la tot lét re hoz za
El vég zi a szük sé ges alap be ál lí tá so kat
Üzem be he lye zi a gép kap cso la tot
Ki vo nul az erõ- és mun ka gép pel vagy a szál lí tó jár mû vel a mun ka te rü let re
El vég zi a pró ba üze met, pon to sít ja a be ál lí tá so kat
Ke ze li a gé pek in for ma ti kai rend sze rét
El len õr zi a be ál lí tá so kat
El vég zi a táp anyag-vissza pót lást
El vég zi a szer ves trá gya szó rá sát
El vég zi a mû trá gya szó rá sát
El vég zi a szár zú zást
El vég zi a ta laj la zí tó zá sát
El vég zi a tar ló hán tást
El vég zi a szán tást
El mun kál ja a szán tást (si mí tó zás, tár csá zás)
El vég zi a mag ágy-elõ ké szí tést (kom bi ná to ro zás, bo ro ná zás, hen ge re zés, ta laj fer tõt le ní tés stb.)
El vég zi a ta laj le zá rá sát
Vegy sze re zi a nö vényt (egész ség ügyi al kal mas ság és vég zett ség sze rint)
El vég zi a sor köz mû ve lést (mû trá gyá zás, kul ti vá lás)
Ön tö zi a nö vé nye ket (szi vattyú, ön tö zõ be ren de zés)
Anya got rak, moz gat
Ön já ró, il let ve rá sze relt ra ko dó gép pel anyag moz ga tást vé gez
Föld utat épít és kar ban tart
Mû kö dé si rend el le nes sé get meg fi gyel
El len õr zi a gé pet a di ag nosz ti kai rend sze ren ke resz tül
Mo tort vizs gál
Hid ra u li kus rend sze re ket vizs gál
El len õr zi a szû rõ be té tek tisz ta sá gát
Hi bás rend szer di ag nosz ti kai pont ja in el vég zi a mé ré se ket
Gyá ri üze mel te té si pa ra mé te re ket össze ha son lít ja a mért ér té kek kel
Gép szer ke zet, gép egy ség ál ta lá nos ál la po tát fel mé ri, alap ve tõ hi bá kat ál la pít meg
Ke né si he lye ket ke nõ anyag gal el lát ja
El há rít ja a hi bát
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Kar ban tar tá si pe ri ó du so kat, fel ada to kat ta nul má nyoz
In for má ló dik a gép rend el le nes mû kö dé sé rõl
Ja ví tá si do ku men tá ci ót ké szít, ve zet
Meg ha tá roz za a mun ka vég zés fo lya ma tát
Kar ban tar tá si, ja ví tá si ütem ter vet ké szít
Hely szín re jut tat ja a ja ví tás hoz szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket, dol go zó kat
Ja vas la tot tesz a ter ve zett fel újí tás ra
Napi el iga zí tást tart

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
C Trá gya lé és híg trá gya ki jut ta tó gé pek
B Is tál ló trá gya-szó rás gé pei
B Szi lárd mû trá gya szó rás gé pei
B Fo lyé kony mû trá gyák ki jut ta tá sá nak gé pei
C Ta laj la zí tás gé pei
C For ga tá sos ta laj mû ve lés gé pei
C Ta laj ke ve ré sét vég zõ gé pek
C Ta laj tö mö rí tést vég zõ gé pek
C Ap rí tás gé pei
C Sor köz mû ve lõk
C Ön tö zés gé pei
D Nö vény vé de lem gé pei
B Ra ko dás gé pei
B Szál lí tás gé pei
B Gép ja ví tás alap fo gal mai
C Me zõ gaz da sá gi gé pek ál la pot vál to zá sa i nak for mái
C Mû sza ki ál la pot vál to zá sok mé ré se, di ag nosz ti zá lá sa
C Idõ sza kos kar ban tar tá sok
C Kar ban tar tás és ja ví tás szer ve zé se
C Kar ban tar tás do ku men tu mai
C Gép ja ví tás tech no ló gi ai el já rá sai
C Al kat ré szek fel újí tá sa
C Me zõ gaz da sá gi gé pek rész egy sé gé nek ja ví tá sa
C Gép ja ví tás do ku men tu mai
C Gé pek be já ra tá sa, kor ró zió el le ni vé del me, gé pek tá ro lá sa
C Mo to rok szer ke ze ti fel épí té se
C Mo to rok mû kö dé se
C Mo to rok üze mi jel lem zõi és a kap cso ló dó szá mí tá sok
C Gáz cse re ve zér lés
C Mo to rok tü ze lõ anyag-el lá tá sa
C Mo to rok ke né si rend sze re
C Mo to rok hû té se
C Ten gely kap cso lók
C Nyo ma ték vál tók
C Osz tó mû vek
C Ki egyen lí tõ mû vek
C Vég le haj tá sok
C TLT (tel je sít mény le adó ten gely)
C Hid ra u li kus tel je sít mény-át vi te li rend szer
C Jár mû vek al váz és fu tó mû meg ol dá sai, ke rék fel füg gesz té se, ru gó zá sa, len gés csil la pí tá sa
C Ke re kes jár mû vek kor mány zá sa, kor mány zá si mó dok
A Hid ro me cha ni kus és hid ra u li kus kor mány szer ke zet fel épí té se
A Fék szer ke ze tek
C Lánc tal pas, gu mi he ve de res trak to rok já ró szer ke ze te és kor mány zá sa
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C Ener gia-át ala kí tók
C Irá nyí tó ké szü lé kek
C Hid ra u li kus rend szer ki egé szí tõ sze rel vé nyei
C Erõ gé pe ken al kal ma zott hid ra u li kus sza bály zó rend szer
C Vonó, füg gesz tõ és eme lõ szer ke ze tek
C Jár mû vek áram el lá tó rend sze re
C Elekt ro mos in dí tó mo to rok
C Elekt ro mos gyúj tó be ren de zé sek
C Elekt ro mos jel zõ és vi lá gí tó be ren de zé sek
C Gép jár mû vek egyéb elekt ro mos be ren de zé sei
B Erõ- és mun ka gé pek ke ze lõ szer vei
B Köz úti köz le ke dés fel té te lei és sza bá lyai
B Erõ- és mun ka gé pek kel kap cso la tos szak mai szá mí tá sok
C Er go nó mia
B Me zõ gaz da sá gi erõ gé pek, gé pé sze ti be ren de zé sek és mun ka gé pek re vo nat ko zó elõ írá sok
B Gé pek üze mel te té sé vel kap cso la tos ál ta lá nos mû ve le tek biz ton sá gi elõ írá sai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 

1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
5 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Össze ál lí tá si rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Hid ra u li kus, pne u ma ti kus, elekt ro mos jel ké pi áb rá zo lá sok ér tel me zé se
4 Szab vá nyok, táb lá za tok, ke ze lé si uta sí tá sok gép köny vek hasz ná la ta
4 Kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
3 Mé rõ- és di ag nosz ti kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Erõ- és mun ka gé pek ke ze lé se
3 Sze re lõ és meg mun ká ló szer szá mok, esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 

Ön ál ló ság

Fe le lõs ség tu dat

Dön tés ké pes ség

Ön fe gye lem

Szer ve zõ kész ség

Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák: 

Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mo ti vá ló kész ség

Irá nyít ha tó ság

Ha tá ro zott ság

Irá nyí tá si kész ség

Adek vát me ta kom mu ni ká ció

Mód szer kom pe ten ci ák: 

Át te kin tõ ké pes ség

Is me re tek helyén való al kal ma zá sa

Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

Fi gye lem-össz pon to sí tás

Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0295–06 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
El vég zi az elõ írt ta laj mû ve lést
El vég zi a mag ve tést
El vég zi a dug vá nyo zást
Cse me te ki eme lést vé gez
El vég zi a vá gás ta ka rí tást
Bo zót ir tást vé gez
Tus kó zást vé gez
Tus kó ki eme lést vé gez hid ra u li kus tus kó ki eme lõ vel
Tus kó ma rást vé gez
Ül te tést vé gez
Er dõ ápo lást vé gez
Fû ré sze lést vé gez mo tor fû résszel
Da ra bo lást vé gez
Gallya zást vé gez
Fa dön tést vé gez
Kö ze lí tést vég re hajt
Kö ze lí tést vé gez trak tor ral
Szál lí tást vé gez az egyéb vá gás té ri fa anyag moz ga tók kal
Fa kér ge zést vé gez
Ha sí tó gé pet ke zel
Fa ap rí tó-gé pet üze mel tet
Kö tél pá lya da ru val fa anya got moz gat
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en irá nyít ja, szer ve zi a mun ka vég zést

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
D Nö vény szer ve zet- és élet tan
E Ég haj lat- és ta laj tan
C A nö vény ter mesz tés alap mû ve le tei
C Er dé sze ti öko ló gia
D Er dei nö vé nyek és ál la tok
C Er dõ mû ve lés
B Er dõ vé de lem
D Dend ro met ria
C Fa hasz ná lat ter ve zé se
B Fa ál lo mány-szer ke zet ta ni és fa ter mé si alap fo gal mak
D Erdõ föld raj zi, gaz da sá gi be osz tá sa, tér kép is me ret
D Er dõ gaz dál ko dás jogi sza bá lyo zá sa
D Er dõ terv
C Fõbb cél ál lo mány-cso por tok ne ve lé se
C Pász tás ta laj elõ ké szí tés gé pei
C Cser je- és bo zót ir tás gé pei
C Vá gás ta ka rí tás gé pei
C Tus kó zás gé pei
D Mag gaz dál ko dás gé pei
C Ül te tés és dug vá nyo zás gé pei
C Me cha ni kus nö vény ápo lás esz kö zei
C Cse me te ápo lás gé pei
B Er dõ ápo lás gé pei
A Mo tor fû ré szek
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B Gallya zás gé pei
B Kö ze lí tés gé pei
C Ön já ró be ta ka rí tó gé pek
B Szál lí tás és ra ko dás gé pei
B Kér ge zõ gé pek
B Ha sí tó gé pek
B Ap rí tó gé pek
B Szer ve zé si, ve ze té si is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Komp lex jel zés rend sze rek
3 Erõ- és mun ka gé pek ke ze lé se
3 Sze re lõ és meg mun ká ló szer szá mok, esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Ál ló ké pes ség
Mo no tó ni a tû rés
Tér be li tá jé ko zó dás
Szer ve zõ kész ség
Ter ve zé si ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Irá nyí tá si kész ség
Em pa ti kus kész ség
To le ran cia

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Ta laj mû ve lést vé gez
Ve tést, ül te tést vé gez
Ta laj vizs gá la tot vé gez tet
Táp anyag-vissza pót lást vé gez
Ta laj vé del mi mun kát vé gez
Kár te võk és kór oko zók el len vé de ke zik
Nö vény ápo lást vé gez
Gaz dál ko dá sá hoz kap cso ló dó in for má ci ó kat gyûjt (me te o ro ló gi ai, jog sza bály stb.)
Ter més becs lést vé gez
Be ta ka rít ja a ter mést
Ter ményt ke zel
Op ti má lis el he lye zést és mik ro klí mát biz to sít
Ál la to kat ápol, cso por to sít, mi nõ sít
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Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 

C Ag ro me te o ro ló gia
C A ta laj ki ala ku lá sa
C A ta laj fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai tu laj don sá gai
B A ta la jok min ta vé te le, ta laj vizs gá la ti mód sze rek
C Ta laj rend szer tan, ta laj tí pu sok
B Ta laj ja ví tás (sa va nyú, szi kes, ho mok és láp ta la jok ja ví tá sa)
B Ta laj vé de lem: eró zió és def lá ció
B Szer ves trá gyá zás
B Mû trá gyá zás
B Ta laj mû ve lés alap mû ve le tei, esz kö zei, azok mun ká ja, ta laj mû ve lé si rend sze rek
B Sza po rí tás
B Nö vény ápo lás (ta laj ápo lás, ön tö zés, nö vény vé de lem)
B Be ta ka rí tás (ter més becs lés, be ta ka rí tá si mó dok)
B Tar tó sí tás, ter mé nyek tá ro lá sa
A Ve szé lyes anya gok és hul la dé kok
B Test tá jak
B Emész tõ ké szü lék fel osz tá sa, emész tés fo lya ma ta
B A hím és a nõi nemi ké szü lék ana tó mi ai fel épí té se, mû kö dé se
B Tej mi rigy fel épí té se, te jel vá lasz tás, tej le adás jel lem zõi
C Ér ték mé rõ tu laj don sá gok
C Ne me sí tés fo lya ma ta
B A gaz da sá gi ál la tok sza po rí tá sa
C A gaz da sá gi ál la tok el he lye zé se, gon do zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 

2 In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 

Ön ál ló ság

Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák: 

Ha tá ro zott ság

Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 

Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

Is me re tek helyén való al kal ma zá sa

A kör nye zet tisz tán tar tá sa

Lo gi kus gon dol ko dás
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0296–06 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
El vég zi az elõ írt ta laj mun ká kat
Me li o rá ci ós gé pe ket üze mel tet
El vég zi az elõ írt ve té si mun kát
El vég zi az elõ írt ül te té si mun kát
El vég zi az elõ írt pa lán tá zá si mun kát
El vég zi az elõ írt ápo lá si mun kát
El vég zi a be ta ka rí tá si mun ká kat
Sor füg get len adap ter rel el vég zi a ga bo na és az ipa ri nö vény be ta ka rí tá sát
So ros adap ter rel el vég zi a ga bo na és az ipa ri nö vé nyek be ta ka rí tá sát
Rend fel sze dõ adap ter rel el vég zi a ga bo na és az ipa ri nö vé nyek be ta ka rí tá sát
A gu mós nö vé nye ket fel sze di
A ka ba kos nö vé nye ket be ta ka rít ja
Ka szá lást vé gez
Rend ke ze lést vé gez
Bál ázást vé gez
Szecs káz za a zöld szá las ta kar mányt (si ló ku ko ri ca, lu cer na)
El szál lít ja a ter ményt a tá ro ló ba
Lég men te sen tö mö rít ve le zár ja a si lót
Rak tá ro zás-elõ ké szí tõ mun ká kat vé gez
Tisz tí tó, ma ni pu lá ló be ren de zést üze mel tet
Szá rí tó be ren de zést üze mel tet
Fer tõt le ní tõ gé pet üze mel tet
Rak tá ro zá si mun ká kat vé gez
Ta kar má nyo zá si mun kát vé gez
Da rá ló és ke ve rõ gé pet üze mel tet
Ta kar mány ke ve rõ és -ki osz tó gé pet ke zel
Trá gya el tá vo lí tást vé gez
Élõ ál lat-szál lí tást vé gez
Ke ze li az ita tás be ren de zé se it
Fe jõ gé pet ke zel
Az elõ írá sok nak meg fe le lõ en irá nyít ja, szer ve zi a mun ka vég zést

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
C Trá gya lé és híg trá gya ki jut ta tó gé pek
B Is tál ló trá gya-szó rás gé pei
B Szi lárd mû trá gya-szó rás gé pei
B Fo lyé kony mû trá gyák ki jut ta tá sá nak gé pei
C Ta laj la zí tás gé pei
C For ga tá sos ta laj mû ve lés gé pei
C Ta laj ke ve ré sét vég zõ gé pek
C Ta laj tö mö rí tést vég zõ gé pek
C Fel szín egyen ge tés gé pei
C Ap rí tás gé pei
B Sor ba ve tõ gé pek
B Szór va ve tõ gé pek
B Ül te tõ- és pa lán tá zó gé pek
C Sor köz mû ve lõk
C Ön tö zés gé pei
D Nö vény vé de lem gé pei
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B Szá las ta kar má nyok be ta ka rí tá sá nak gé pei
B Sze mes ter mé nyek be ta ka rí tá sá nak és utó ke ze lé sé nek gé pei
B Gu mós nö vé nyek be ta ka rí tá sá nak gé pei
B Cu kor ré pa be ta ka rí tá sá nak gé pei
C A zöld sé gek, gyü möl csök és a szõ lõ be ta ka rí tá sá nak és fel dol go zá sá nak gé pei
D Is tál lók és a já ru lé kos lé te sít mé nyek épí té sze ti meg ol dá sai
C Ta kar má nyok elõ ké szí té sé nek és ki osz tá sá nak gé pei
D Trá gya el tá vo lí tás gé pei
D Is tál lók fe jé si rend sze rei
D Ita tás gé pei
C Me cha ni kus nö vény ápo lás esz kö zei
C Ön já ró be ta ka rí tó gé pek
B Szál lí tás és ra ko dás gé pei
B Erõ- és mun ka gé pek kel kap cso la tos szak mai szá mí tá sok
A Vil la mos ság biz ton ság tech ni ká ja
A Ve szé lyes anya gok kal vég zett mun kák biz ton sá gi sza bá lyai
A Me zõ gaz da sá gi erõ gé pek re, gé pé sze ti be ren de zé sek re és mun ka gé pek re vo nat ko zó elõ írá sok
A Gé pek üze mel te té sé vel kap cso la tos ál ta lá nos mû ve le tek biz ton sá gi elõ írá sai
A Nö vény ter mesz tés és ker té szet gé pe i nek biz ton ság tech ni ká ja
A Ál lat tar tás gé pe i nek biz ton ság tech ni kai elõ írá sai
A Me zõ gaz da sá gi gé pek kel kap cso la tos kör nye zet vé del mi prob lé mák
B Szer ve zé si, ve ze té si is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Komp lex jel zés rend sze rek
3 Erõ- és mun ka gé pek ke ze lé se
3 Sze re lõ és meg mun ká ló szer szá mok, esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Ál ló ké pes ség
Mo no tó ni a tû rés
Tér be li tá jé ko zó dás
Ter ve zé si ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Irá nyí tá si kész ség
Adek vát me ta kom mu ni ká ció
Em pa ti kus kész ség
To le ran cia
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Nyelv he lyes ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
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Az 54 525 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0110–06 Ál ta lá nos gé pé sze ti mun ka-, bal eset-, tûz- és kör nye zet vé del mi feladatok

3113–08 Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pé sze ti alap fel ada tok

0220–06 Gé pé sze ti kö té si fel ada tok

0222–06 Vál lal ko zá si alap is me re tek

0242–06 Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si feladatok

0295–06 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si fel ada tok

Az 54 525 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0110–06 Ál ta lá nos gé pé sze ti mun ka-, bal eset-, tûz- és kör nye zet vé del mi feladatok

3113–08 Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pé sze ti alap fel ada tok

0220–06 Gé pé sze ti kö té si fel ada tok

0222–06 Vál lal ko zá si alap is me re tek

0242–06 Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si feladatok

3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek

0296–06 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén: 
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel
A me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze té sé re ér vé nyes ve ze tõi en ge dély (,,T” ka te gó ri á ra ér vé nyes ve ze tõi jo go sult ság, il let ve 

„C+E” vagy „C1+E” ka te gó ri á ra ér vé nyes ve ze tõi en ge dély)
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén: 
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás
A me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze té sé re ér vé nyes ve ze tõi en ge dély (,,T” ka te gó ri á ra ér vé nyes ve ze tõi jo go sult ság, il let ve 

„C+E” vagy „C1+E” ka te gó ri á ra ér vé nyes ve ze tõi en ge dély)

2. A szak mai vizs ga ré szei

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0110–06 Ál ta lá nos gé pé sze ti mun ka-, bal eset-, tûz- és kör nye zet vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
El sõ se gély nyúj tás, új ra élesz tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Mun ka-, kör nye zet- és tûz vé del mi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%
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2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
3113–08 Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pé sze ti alap fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Me zõ- és er dõ gaz da sá gi mun ka gép al kat rész ké szí té se, sze re lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pek üzem fenn tar tá si do ku men tá ci ó já nak ké szí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat: 
Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pek üzem fenn tar tá si fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 30%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0220–06 Gé pé sze ti kö té si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: Old ha tó és ron cso lás sal old ha tó kö té sek ké szí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Kö té sek meg vá lasz tá sá nak és lé te sí té sé nek szem pont jai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0222–06 Vál lal ko zá si alap is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Vál lal ko zá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0242–06 Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Me zõ- és er dõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gé pek be ál lí tá sa, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ- és er dõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gé pek szer ke ze ti fel épí té se, mû kö dé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat: 
Me zõ- és er dõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gé pek (fel épí té sük, al kal ma zá si te rü le tük, ki vá lasz tá si szem pont ja ik, leg gya -

ko ribb meg hi bá so dá sa ik)
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0295–06 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Erõ- és mun ka gép ke ze lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Er dé sze ti öko ló gia, er dõ gaz dál ko dás. Er dé sze ti mun ka gé pek szer ke ze ti fel épí té se, mû kö dé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat: 
Er dé sze ti mun ka gé pek (fel épí té sük, mû kö dé sük, al kal ma zá si te rü le tük, kar ban tar tá suk, üze mel te té sük, leg gya ko ribb

meg hi bá so dá sa ik, ja ví tá suk)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Az ál ta lá nos nö vény ter mesz tés, ana tó mia, élet tan, ál ta lá nos ál lat te nyész tés el mé le ti is me re tei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 100%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
0296–06 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni ku si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Erõ- és mun ka gép ke ze lés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek szer ke ze ti fel épí té se, mû kö dé se. Nö vény ter mesz tés, ál lat te nyész tés az öko ló gi ai rend -

szer ben
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi mun ka gé pek (fel épí té sük, mû kö dé sük, al kal ma zá si te rü le tük, kar ban tar tá suk, üze mel te té sük, leg gya -

ko ribb meg hi bá so dá sa ik, ja ví tá suk)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan

Az 54 525 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10%
2. vizs ga rész: 20%
3. vizs ga rész: 15%
4. vizs ga rész: 5%
5. vizs ga rész: 25%
6. vizs ga rész: 25%
Az 54 525 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs -

ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10%
2. vizs ga rész: 20%
3. vizs ga rész: 15%
4. vizs ga rész: 5%
5. vizs ga rész: 25%
7. vizs ga rész: 5%
8. vizs ga rész: 20%

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se
Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, il le tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -

nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt el éri.
Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze -

rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: 

A me zõ gaz da sá gi alap is me re tek érett sé gi vizs ga leg alább kö zép szin ten tör té nõ tel je sí té se ese tén – ha a vizs gá zó az
érett sé gi vizs gán a vá laszt ha tó té ma kö rök kö zül az ál lat te nyész té si alap is me re te ket vá lasz tot ta – a 3112–08 szá mú kö ve -
tel mény mo dul hoz tar to zó vizs ga rész tel je sí té se 100%-os nak te kin ten dõ.”

5. Az 5. sor szá mú AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELÕ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IV. és V. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép: 

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa: 

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2276–06 Me zõ gaz da sá gi gé pé sze ti alap fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Meg tisz tít ja a gé pet, rész egy sé get, al kat részt
In for má ci ót gyûjt a gép rõl
Gép szer ke zet, gép egy ség, ál ta lá nos ál la po tát fel mé ri, alap ve tõ hi bá kat ál la pít meg
Ta nul má nyoz za és ér tel me zi a mun ka tár gyá ra, cél já ra vo nat ko zó do ku men tu mo kat
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Ta nul má nyoz za és ér tel me zi a mun ka fo lya mat ra, esz kö zök re, tech no ló gi á ra vo nat ko zó do ku men tá ci ót (tech no ló gi ai
elõ írá sok, mû ve let terv, mû ve le ti uta sí tás, mû sza ki le írás, gép könyv stb.)

Ki vá laszt ja, el len õr zi és kar ban tart ja az ál ta lá nos kézi és kis gé pes fém ala kí tó mû ve le tek hez hasz ná la tos gé pe ket, szer -
szá mo kat, mé rõ esz kö zö ket, vé dõ fel sze re lé se ket

Szét sze re li a gé pet, il let ve a rész egy sé get (al kat rész vagy ré szegy ség cse rés ja ví tást vé gez)
Ta nul má nyoz za és ér tel me zi az ál ta lá nos gé pé sze ti anya gok ra és al kat ré szek re vo nat ko zó in for má ci ó kat
El há rít ja a hi bát
Ki vá laszt ja és meg ren de li a szük sé ges al kat ré sze ket
A mun ka mû ve le tek hez elõ írt spe ci á lis szer szá mo kat, esz kö zö ket hasz nál (sze re lõ, kar ban tar tó)
Össze sze re li a gé pet, il let ve a rész egy sé get (al kat rész vagy ré szegy ség cse rés ja ví tást vé gez)
Be ál lí tást, be sza bá lyo zást vé gez
Gé pe ket üzem be he lyez, sze rel, ja vít, kar ban tart
Pró ba üze mel te tést vé gez
El len õr zi a gép mû kö dé sét, az el vég zett ja ví tást
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat
Hasz nál ja az elõ írt mun ka-, tûz-, kör nye zet vé del mi esz kö zö ket
Anya go kat, al kat ré sze ket, esz kö zö ket tá rol, rak tá roz
Ve ze ti a szük sé ges do ku men tu mo kat
Ár aján la tot ad
Szám lát ad
El vég zi az ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Üz let fe lek kel kom mu ni kál
Részt vesz szak mai to vább kép zé se ken

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
D Acé lok és ön tött va sak jel lem zõ tu laj don sá gai, ka ta ló gus hasz ná la ta
D Acé lok és ön tött va sak hõ ke ze lé sei
D Anyag vizs gá la ti el já rá sok és azok esz kö zei, mé ré si el já rá sok
C Mé rõ esz kö zök és mé ré si el já rá sok, mé ré si jegy zõ köny vek
C Mû anya gok al kal ma zá si te rü le tei
C Gu mi áruk, bõr és üveg tu laj don sá gai, fel hasz ná lá si te rü le tei
C Vil la mos ve ze tõ, szi ge te lõ és fél ve ze tõ anya gok tu laj don sá gai, al kal ma zá si te rü le tei
C Hõ szi ge te lõ és hang szi ge te lõ anya gok al kal ma zá si te rü le tei
C Fa anya gok tu laj don sá gai, meg mun ká lá si el já rá sai, szer szá mai
C Ra gasz tó anya gok al kal ma zá si te rü le tei, ra gasz tás tech no ló gi á ja
B Tü ze lõ- és ke nõ anya gok jel lem zõ tu laj don sá gai, fel hasz ná lá si elõ írá sok
B Kor ró zió vé dõ anya gok, kor ró zió vé de lem
B Gép ele mek áb rá zo lá sa, raj zok ol va sá sa
C Hid ra u li kus és pne u ma ti kus be ren de zé sek áb rá zo lá sa, áb rák ol va sá sa
C Gép jár mû vil la mos há ló za ti raj zok áb rá zo lá sa, áb rák ol va sá sa
C Rajz szab vá nyok is me re te, ka ta ló gus hasz ná la ta
C Mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa
D Egy sze rû és össze tett igény be vé tel
D Ter he lé si mó dok tu laj don sá gai
C Mér ték egy sé gek al kal ma zá sa a mû sza ki gya kor lat ban
C Old ha tó és ron cso lás sal old ha tó kö tõ gép ele mek al kal ma zá sa és fel hasz ná lá suk
C Ten ge lyek ren del te té se, igény be vé te le ik, fel hasz ná lá si te rü le tük
C Csap ágyak, tö mí té sek ren del te té se, szer ke ze ti ki ala kí tá sa, fel hasz ná lá si te rü le tük
C Csö vek, csõ kö té sek anya gai, faj tái, ki ala kí tá suk, al kal ma zá si te rü le tük
C Ru gók jel lem zõ ada tai, anya ga, ki ala kí tá sa, al kal ma zá si te rü le tük
C Moz gás át ala kí tó szer ke ze tek jel lem zõi
C Ten gely kap cso lók ren del te té se, szer ke ze ti ki ala kí tá sa, fel hasz ná lá si te rü le tei
C Fék szer ke ze tek ren del te té se, szer ke ze ti ki ala kí tá sa, fel hasz ná lá si te rü le tei
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C For gó moz gást át szár maz ta tó haj tá sok jel lem zõi, al kal ma zá si te rü le te ik
C Hiba meg ál la pí tá sa (szem re vé te le zés, mé rés, re pe dés vizs gá lat), hi ba fel vé te li jegy zõ könyv tar tal ma
B Gép al kat ré szek tisz tí tá sa, kor ró zió el le ni vé de lem
B Tisz tí tá si el já rá sok: mo sás víz zel (víz-, gõz su ga ras be ren de zé sek)
C Tisz tí tá si el já rá sok: zsír ta la ní tás, oxid el tá vo lí tás
B Kor ró zió el le ni vé de lem faj tái, anya gai, esz kö zei és tech no ló gi á ja
C Kor ró zió vé de lem szer ves be vo na tok kal
D Kor ró zió vé de lem fé mes be vo na tok kal
B A tisz tí tá si és kor ró zió vé del mi el já rá sok hoz kap cso ló dó mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi sza bá lyok
C Sze re lé si uta sí tá sok ér tel me zé se
B Sze re lõ szer szá mok, ké szü lé kek ki vá lasz tá sa és hasz ná la tuk nak mun ka vé del mi sza bá lyai
D Kö tõ gép ele mek sze re lé se, hi ba le he tõ sé ge, ál la pot vizs gá la ta
D Szi lárd il lesz té sû al kat ré szek sze re lé se, hi ba le he tõ sé ge, ál la pot vizs gá la ta
D Sik ló csap ágyak sze re lé se, hi ba le he tõ sé ge, ál la pot vizs gá la ta
D Gör dü lõ csap ágyak sze re lé se, hi ba le he tõ sé ge, ál la pot vizs gá la ta
D Me cha ni kus haj tó mû vek sze re lé se, hi ba le he tõ sé ge, ál la pot vizs gá la ta (pl. fo gas ke rék, lánc, szíj haj tá sok)
D Kö tõ gép ele mek hi bái és ja ví tá suk
D Fu ra tos al kat ré szek, sima ten ge lyek fel újí tá sa
D Bor dás és büty kös ten ge lyek fel újí tá sa
D Sik ló- és gör dü lõ csap ágyak ja ví tá sa, sze re lé se
D Szíj-, lánc-, fo gas ke rék-, csi ga haj tás ja ví tá sa, sze re lé se
D Ru gók ja ví tá sa, sze re lé se
D Ja ví tás tech no ló gi ai el já rá sok, ja ví tá si uta sí tá sok al kal ma zá sa
D Ja ví tott gé pek be já ra tá sa, el len õr zé se, be ál lí tá sa, do ku men tá ci ók ki ál lí tá sa, vég ki ké szí té se, kor ró zió vé del me, tá -

ro lá sa
C Al kat rész-ka ta ló gu sok hasz ná la ta
D Gép al kat ré szek ren de lé se, tar ta lé ko lá sa
C Fel újí tás-tech no ló gi ák mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá sai
D Vál lal ko zás be in dí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos jogi, ad mi niszt ra tív te en dõk, el já rá sok
C Üz le ti terv tar tal ma fel épí té se
C Vál lal ko zás lét re ho zá sá nak gya kor la ti fel ada tai
D Ál ta lá nos jogi alap is me re tek
D Gaz dál ko dást és az adó zást sza bá lyo zó tör vények
D Mun ka vál la ló és mun kál ta tó jo gai, kö te le zett sé gei
C Gaz dál ko dá si te vé keny ség fõbb bi zony la tai, bi zony la tok ve ze té se
C Bi zony lat ala ki és tar tal mi kel lé kei
D Egy sze res könyv vi tel alap el vei
D Be vé tel és költ ség nyil ván tar tás
C Ön költ ség szá mí tá sa
C Ár aján lat ké szí té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
2 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Komp lex jel zés rend sze rek
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Kéz ügyes ség

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20037



Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Tû rõ ké pes ség
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség
Irá nyít ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2277–06 Ja ví tás tech no ló gi ai fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
El len õr zi a gé pet a di ag nosz ti kai rend sze ren ke resz tül
Mo tort vizs gál
Hid ra u li kus rend sze re ket vizs gál
Elekt ro ni kai rend szert vizs gál
Tel je sít mény át vi te li rend szert vizs gál
Fu tó mû-rend szert vizs gál
Ki egé szí tõ be ren de zé se ket vizs gál (pl. köz le ke dés biz ton sá gi-, gép kap cso lá si- és a ve ze tõ fül ke-be ren de zé sek)
Mé ré si jegy zõ köny vet ké szít, ve zet
Meg tisz tít ja az al kat ré sze ket, rész egy sé ge ket
Be ha tá rol ja a hi bát
Ja ví tás tech no ló gi át vá laszt
Al kat ré sze ket fel újít
Szak mû hely be kül di a spe ci á lis ja ví tást igény lõ al kat ré sze ket
Össze ál lít ja a meg ren de lés re ke rü lõ al kat ré szek lis tá ját
Üzem anya go kat gép könyv bõl ki vá laszt
Fel töl ti a ja ví tás so rán el tá vo lí tott üzem anya go kat (pl. ke nõ-, tü ze lõ anyag, hû tõ-, fék- és hid ra u li ka fo lya dék)
Meg fe le lõ esz té ti kai ál la pot ba hoz za a gé pet
Át ad ja a meg ja ví tott gé pet az üze mel te tõ nek jegy zõ könyv alap ján
El lát ja a gé pet a biz ton sá gos üze mel te tés hez fel ira tok kal, jel zé sek kel
Össze gyûj ti a ve szé lyes hul la dé ko kat
Meg szer ve zi a ve szé lyes hul la dé kok szak sze rû tá ro lá sát, gyûj tõ hely re szál lí tá sát
Ga ran ci á lis ügy in té zést vé gez
Gép üze mel te té si nap lót ad a ki ja ví tott gép hez
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
C Hiba meg ál la pí tá sa (szem re vé te le zés, mé rés, re pe dés vizs gá lat), hi ba fel vé te li jegy zõ könyv tar tal ma
C Mû sza ki ál la pot vál to zá sok mé ré se, di ag nosz ti zá lá sa, (bel sõ égé sû mo to rok, tel je sít mény át vi te li szer ke ze tek, fu -

tó mû, kor mány, fék szer ke zet, vil la mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek) be sza bá lyo zá sa, el len õr zé se, hi ba ke re sés,
do ku men tá ció ve ze té se

A Ta laj mû ve lés gé pe i nek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Táp anyag-vissza pót lás gé pe i nek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Ve tõ-, ül te tõ- és pa lán tá zó gé pek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
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A Nö vény vé de lem gé pe i nek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Szál lí tás és anyag moz ga tás gé pe i nek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Ön tö zés gé pe i nek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Mun ka gé pek üze mel te té se, mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi sza bá lyok
A Mo to rok üze mi jel lem zõi, szer ke ze ti fel épí té se
A Me cha ni kus és hid ra u li kus tel je sít mény-át vi tel
A Ke re kes és lánc tal pas jár mû vek já ró szer ke ze te, kor mány zá sa
A Jár mû vek fék be ren de zé sei, fé ke zé se
A Al váz, fel épít mény, vo nó-, füg gesz tõ- és eme lõ szer ke ze tek
A Jár mû vek elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sei
A Erõ- és mun ka gé pek üze mel te té si jel lem zõi
A Erõ gé pek és ön já ró mun ka gé pek üze mel te té se, mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi sza bá lyok
A Erõ- és mun ka gé pek kar ban tar tá sa
A Tá ro lás rak tá ro zás gé pe i nek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
B Ja ví tás tech no ló gi ai el já rá sok, ja ví tá si uta sí tá sok al kal ma zá sa
B Ja ví tott gé pek be já ra tá sa, el len õr zé se, be ál lí tá sa, do ku men tá ci ók ki ál lí tá sa, vég ki ké szí té se, kor ró zió vé del me, tá -

ro lá sa
B Ko vá cso lás mun ka mû ve le tei
D Saj to lás mun ka fo lya ma tai, szer szá mai, al kal ma zá si te rü le tei
D Ön tés mû ve le tei, esz kö zei
D Fé mes be vo na tok ké szí té sé nek tech no ló gi á ja (hor gany zás, óno zás)
D Gal va ni zá lás, fém szó rás mû ve le tei, esz kö zei
A Kézi és gépi for gá cso lá si mû ve le tek, esz kö zök, szer szá mok, gé pek tech no ló gi ai el já rá sok
B Gáz he gesz tés jel lem zõi, anya gai, esz kö zei és tech no ló gi á ja
B Láng vá gás jel lem zõi, esz kö zei és tech no ló gi á ja
B Ív he gesz tés jel lem zõi, anya gai, esz kö zei és tech no ló gi á ja
B Vé dõ gá zas he gesz té si el já rá sok jel lem zõi, anya gai, esz kö zei és tech no ló gi á ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyelv meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Komp lex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mé rõ- és di ag nosz ti kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Sze re lõ és meg mun ká ló szer szá mok, esz kö zök hasz ná la ta
3 Erõ- és mun ka gé pek ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Tér lá tás
Szer ve zõ kész ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség
Irá nyít ha tó ság
Komp ro misszum kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák: 
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Át te kin tõ ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
In for má ció gyûj tés
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2278–06 Er dõ gaz da sá gi gép sze re lé si, kar ban tar tá si, ja ví tá si fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Mo tor fû részt, bo zót vá gót kar ban tart, ja vít
Szál lí tó-, ra ko dó-, ki kö ze lí tõ gé pet kar ban tart, ja vít
Kér ge zõ-, ap rí tó-, ha sí tó gé pet kar ban tart, ja vít
Több cé lú fa ki ter me lõ gé pet, kar ban tart, ja vít
Er dé sze ti mun ka gé pe ket kar ban tart, ja vít
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Hiba meg ál la pí tá sa (szem re vé te le zés, mé rés, re pe dés vizs gá lat), hi ba fel vé te li jegy zõ könyv tar tal ma
A Mû sza ki ál la pot vál to zá sok mé ré se, di ag nosz ti zá lá sa, (bel sõ égé sû mo to rok, tel je sít mény-át vi te li rend sze rek, fu -

tó mû, kor mány- és fék szer ke zet, vil la mos- és elekt ro ni kus be ren de zé sek) be sza bá lyo zá sa, el len õr zé se, hi ba ke re -
sés, do ku men tá ció ve ze té se

A Sze re lé si uta sí tá sok ér tel me zé se
A Sze re lõ szer szá mok, ké szü lé kek ki vá lasz tá sa és hasz ná la tuk mun ka vé del mi sza bá lyai
A Hid ra u li kus be ren de zé sek hi bái, vizs gá la ta, ja ví tá sa, be ál lí tá sa
A Vil la mos be ren de zé sek, elekt ro ni kus egy sé gek hi bái, vizs gá lat, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
A Ja ví tott gé pek be já ra tá sa, el len õr zé se, be ál lí tá sa, do ku men tá ci ók ki ál lí tá sa, vég ki ké szí té se, kor ró zió vé del me, tá -

ro lá sa
A Ja ví tás tech no ló gi ai el já rá sok, ja ví tá si uta sí tá sok al kal ma zá sa
A Al kat rész-ka ta ló gu sok hasz ná la ta
A Gép al kat ré szek ren de lé se, tar ta lé ko lá sa
A Gép ja ví tás ter ve zé se
A Mo to ros fû ré szek sze re lé se, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
A Bo zót vá gók sze re lé se, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
A Rönk ra ko dó-, szál lí tó-, ki kö ze lí tõ gé pek sze re lé se, hi ba-fel vé te le zé se, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
A Kér ge zõ-, ap rí tó-, ha sí tó gé pek sze re lé se, hi ba-fel vé te le zé se, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
A Több cé lú fa ki ter me lõ gé pek sze re lé se, hi ba-fel vé te le zé se, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
A Er dé sze ti mun ka gé pek sze re lé se, hi ba-fel vé te le zé se, ja ví tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyelv meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Komp lex jel zés rend sze rek al kal ma zá sa
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
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3 Mé rõ- és di ag nosz ti kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Gé pek, be ren de zé sek ke ze lé se
3 Sze re lõ és meg mun ká ló szer szá mok, esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Tér lá tás
Szer ve zõ kész ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség
Irá nyít ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
In for má ció gyûj tés
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2279–06 Ker té sze ti gép sze re lé si, kar ban tar tá si, ja ví tá si fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Szán tó föl di ker té sze ti mun ka gé pe ket kar ban tart, ja vít
Ön já ró ker té sze ti be ta ka rí tó gé pe ket kar ban tart, ja vít
Szõ lé sze ti és bo rá sza ti be ren de zé se ket kar ban tart, ja vít
Üveg há zi, haj ta tó há zi be ren de zé se ket kar ban tart, ja vít
Gyü mölcs ter mesz tés gé pe it kar ban tart, ja vít
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Táj jel le gû nö vé nyek be ta ka rí tá sá nak gé pei, szer ke ze ti fel épí té sük, jel lem zõ ik
A Gyü mölcs- és szõ lõ be ta ka rí tás, fel dol go zás gé pei, szer ke ze ti fel épí té sük, jel lem zõ ik
A Mun ka gé pek üze mel te té se, mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi sza bá lyok
A Hiba meg ál la pí tá sa (szem re vé te le zés, mé rés, re pe dés vizs gá lat), hi ba fel vé te li jegy zõ könyv ké szí té se
A Mû sza ki ál la pot vál to zá sok mé ré se, di ag nosz ti zá lá sa, (bel sõ égé sû mo to rok, tel je sít mény-át vi te li szer ke ze tek, fu -

tó mû, kor mány, fék szer ke zet, vil la mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek) be sza bá lyo zá sa, el len õr zé se, hi ba ke re sés,
do ku men tá ció ve ze té se

A Sze re lé si uta sí tá sok ér tel me zé se
A Sze re lõ szer szá mok, ké szü lé kek ki vá lasz tá sa és hasz ná la tuk nak mun ka vé del mi sza bá lyai
A Ja ví tott gé pek be já ra tá sa, el len õr zé se, be ál lí tá sa, do ku men tá ci ók ki ál lí tá sa, vég ki ké szí té se, kor ró zió vé del me, tá -

ro lá sa
A Ja ví tás tech no ló gi ai el já rá sok, ja ví tá si uta sí tá sok al kal ma zá sa
A Al kat rész-ka ta ló gu sok hasz ná la ta
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A Gép al kat ré szek ren de lé se, tar ta lé ko lá sa
A Gép ja ví tás ter ve zé se
C Nö vény szer ve zet tan és -élet tan
C Nö vény ter mesz tés alap mû ve le tei
C Nö vé nyek ter mesz tés tech no ló gi ai is me re tei
A Ker té sze ti mun ka gé pek hi ba fel vé te le zé se, sze re lé se, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa
A Ön já ró ker té sze ti be ta ka rí tó gé pek hi ba fel vé te le zé se, sze re lé se, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa
A Üveg há zi, haj ta tó há zi be ren de zé sek hi ba fel vé te le zé se, sze re lé se, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa
A Gyü mölcs- és szõ lõ ter mesz tés gé pe i nek hi ba fel vé te le zé se, sze re lé se, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 

1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyelv meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Komp lex jel zés rend sze rek al kal ma zá sa
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
3 Mé rõ- és di ag nosz ti kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Erõ- és mun ka gé pek ke ze lé se
3 Sze re lõ és meg mun ká ló szer szá mok, esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 

Fe le lõs ség tu dat

Ön ál ló ság

Ál ló ké pes ség

Kéz ügyes ség

Tér lá tás

Szer ve zõ kész ség

Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák: 

Se gí tõ kész ség

Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Kö zért he tõ ség

Irá nyít ha tó ság

Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 

Fi gye lem-össz pon to sí tás

Is me re tek helyén való al kal ma zá sa

Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)

Át te kin tõ ké pes ség

Hely zet fel is me rés

Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

In for má ció gyûj tés

Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)

Ered mény ori en tált ság
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2280–06 Me zõ gaz da sá gi gép kar ban tar tá si, ja ví tá si, üze mel te té si fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Me zõ gaz da sá gi erõ gé pe ket és ön já ró mun ka gé pe ket kar ban tart, ja vít
Me zõ gaz da sá gi von ta tott-, rá sze relt-, füg gesz tett mun ka gé pe ket kar ban tart, ja vít
Ma jo ri gé pe ket, mû sza ki be ren de zé se ket kar ban tart, ja vít
Gép cso por tot ki vá laszt
Gép kap cso la tot lét re hoz
Erõ- és mun ka gép pel gép üze mel te té si fel ada to kat vé gez
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Ja ví tott gé pek be já ra tá sa, el len õr zé se, be ál lí tá sa, do ku men tá ci ók ki ál lí tá sa, vég ki ké szí té se, kor ró zió vé del me, tá -

ro lá sa
A Ja ví tás tech no ló gi ai el já rá sok, ja ví tá si uta sí tá sok al kal ma zá sa
A Gép ja ví tás ter ve zé se
A Fel újí tás-tech no ló gi ák mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá sai
A Sze re lé si uta sí tá sok ér tel me zé se
A Sze re lõ szer szá mok, ké szü lé kek ki vá lasz tá sa és hasz ná la tuk nak mun ka vé del mi sza bá lyai
C Hen ger tömb, for gattyús haj tó mû ja ví tá sa, sze re lé se
C Hû tõ-, ke nõ be ren de zé sek ja ví tá sa, sze re lé se
C Tü ze lõ anyag-el lá tó be ren de zé sek ja ví tá sa, be ál lí tá sa, be sza bá lyo zá sa, sze re lé se
C Tel je sít mény-át vi te li be ren de zé sek ja ví tá sa, sze re lé se
C Al vá zak, fu tó mû vek, kor mány szer ke ze tek, fé kek hi bái, sze re lé se, ja ví tá sa, be ál lí tá sa
C Hid ra u li kus be ren de zé sek hi bái, vizs gá la ta, ja ví tá sa, be ál lí tá sa
C Vil la mos be ren de zé sek, elekt ro ni kus egy sé gek hi bái, vizs gá lat, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
A Sze mes ter mé nyek utó ke ze lé sé nek gé pei, szer ke ze ti fel épí té sük, jel lem zõ ik
A Ta kar mány-elõ ké szí tõ gé pek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Ta kar mány ki osz tás gé pe i nek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Ita tó-be ren de zé sek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Trá gya el tá vo lí tás gé pe i nek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Fe jés gé pe i nek szer ke ze ti fel épí té se, jel lem zõi
A Ma jor gé pek üze mel te té se, al kal ma zá suk kal össze füg gõ mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi sza bá lyok
A Mun ka gé pek, ma jo ri gé pek és be ren de zé sek hi bái, sze re lé se, ja ví tá sa, be ál lí tá sa
B Me zõ gaz da sá gi erõ- és ön já ró mun ka gé pek kar ban tar tá sa
A Me zõ gaz da sá gi erõ- és ön já ró mun ka gé pek hi ba fel vé te le zé se, sze re lé se, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa, üzem be he lye -

zé se
A Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gé pek bõl gép cso por tot, gép kap cso lás lét re ho zá sa
A Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gé pek, ön já ró mun ka gé pek üze mel te té se
B Ál lat tar tó te le pi gé pek kar ban tar tá sa, üze mel te té se és ja ví tá sa
C Ta laj tan-ég haj lat tan
C Nö vény szer ve zet tan és -élet tan
C Nö vény ter mesz tés alap mû ve le tei
C Nö vé nyek ter mesz tés tech no ló gi á ja
C Te nyész té si el já rá sok
C Ta kar má nyo zás
C Tar tás tech no ló gia

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyelv meg ér té se
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
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4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Komp lex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mé rõ- és di ag nosz ti kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Erõ- és mun ka gé pek ke ze lé se
3 Sze re lõ és meg mun ká ló szer szá mok, esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Tér lá tás
Szer ve zõ kész ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség
Irá nyít ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Át te kin tõ ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
In for má ció gyûj tés
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2281–06 Di e sel ada go ló és be fecs ke de zõ-fú vó ka ja ví tá si, be ál lí tá si fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Ada go lót tisz tít
Ada go lót le sze rel
Ada go lót szét sze rel
Spe ci á lis sze re lõ szer szá mo kat ki vá laszt
Gyá ri sze re lé si uta sí tá so kat be tart
Al kat ré sze ket cso por to sít
Hi ba fel vé telt vé gez
Dönt az al kat rész cse ré jé rõl, vagy ja ví tá sá ról
Hi ba fel vé te li jegy zõ köny vet ké szít
Ki vá laszt ja az op ti má lis ja ví tás tech no ló gi át
Al kat ré sze ket tisz tít
Fel újí tá si mû ve le tet vé gez
El len õr zi a ja ví tás si ke res sé gét
Össze tar to zó al kat ré sze ket pá ro sít
Be tart ja a ja ví tás tech no ló gi ai uta sí tá so kat
Sze re lés tech no ló gi ai uta sí tá so kat be tart
Al kat ré sze ket, rész egy sé ge ket elõ sze rel
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Ada go lót kész re sze rel
Me cha ni kai mû kö dõ ké pes sé get el len õriz
Ada go lót gyá ri elõ írá sok nak meg fe le lõ en táb lá zat se gít sé gé vel be ál lít
Be ál lí tás ról mé ré si jegy zõ köny vet ké szít
Be ál lí tott ada go lót szak sze rû en tá rol
Szak mai fel ké szí tõ tan fo lya mon vesz részt
Fi gye lem mel kí sé ri az új tech no ló gi á kat, ada go ló tí pu so kat
Pró ba pa dot kar ban tart, hi te le sít tet
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Hiba meg ál la pí tá sa (szem re vé te le zés, mé rés, re pe dés vizs gá lat), hi ba fel vé te li jegy zõ könyv tar tal ma
A Bel sõ égé sû mo to rok mû sza ki ál la pot vál to zá sok mé ré se, di ag nosz ti zá lá sa
A Sze re lé si uta sí tá sok ér tel me zé se
A Sze re lõ szer szá mok, ké szü lé kek ki vá lasz tá sa és hasz ná la tuk nak mun ka vé del mi sza bá lyai
A Ada go ló al kat rész cse rés ja ví tá sa
A Ada go ló ja ví tá sa al kat rész-vá lo ga tás sal, ja ví tás tech no ló gi á val
A Ada go ló vizs gá ló pró ba pa do kon az ada go ló vizs gá la ti el já rá sai, mé ré sek, be sza bá lyo zá sok
A Ada go lók be ál lí tá si do ku men tá ci ói
A Ada go lók fel újí tás utá ni vég ki ké szí té se
A Új szak mai is me re tek el sa já tí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Szak mai nyelv meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Komp lex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
3 Mé rõ- és di ag nosz ti kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Sze re lõ ké zi szer szá mok és esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Kéz ügyes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség
Irá nyít ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Át te kin tõ ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
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In for má ció gyûj tés
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2282–06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép üzem fenn tar tá si fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Gép át vé te li jegy zõ köny vet ké szít
Ál la pot fel mé rést vé gez
Meg ha tá roz za a hi bák oka it
Me cha ni kai és di ag nosz ti kai vizs gá la to kat vé gez
Hi ba fel vé te li jegy zõ köny vet ké szít
Gé pet tisz tít
Hi deg- vagy me leg vi zes mo sót üze mel tet
Gé pet szem re vé te lez
Meg hi bá so dott rész egy sé get szét sze rel
Al kat részt, rész egy sé get tisz tít
Hi ba fel vé telt vé gez
Ki vá laszt ja az op ti má lis ja ví tás tech no ló gi át
Meg hi bá so dott gép al kat részt, rész egy sé get ja vít
Al kat részt ren del
Al kat részt rak tár ból ki vé te lez
Ja ví tá si mû ve le tet el len õriz
Ja ví tás ról jegy zõ köny vet ve zet
Ér té ke li a fel újí tás mi nõ sé gét
Ki vá laszt ja a kar ban tar tás anya ga it, esz kö ze it
Kar ban tar tá si fo ko zat mû ve le te it vég zi
Kar ban tar tá si nap lót ve zet

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Hiba meg ál la pí tá sa (szem re vé te le zés, mé rés, re pe dés vizs gá lat), hi ba fel vé te li jegy zõ könyv tar tal ma
A Mû sza ki ál la pot vál to zá sok mé ré se, di ag nosz ti zá lá sa, (bel sõ égé sû mo to rok, tel je sít mény-át vi te li szer ke ze tek, fu -

tó mû, kor mány, fék szer ke zet, vil la mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek) be sza bá lyo zá sa, el len õr zé se, hi ba ke re sés,
do ku men tá ció ve ze té se

A Fel újí tás-tech no ló gi ák mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá sai
A Hen ger tömb, for gattyús haj tó mû ja ví tá sa, sze re lé se
A Hû tõ-, ke nõ be ren de zé sek ja ví tá sa, sze re lé se
A Tü ze lõ anyag-el lá tó be ren de zé sek ja ví tá sa, be ál lí tá sa, be sza bá lyo zá sa, sze re lé se
A Tel je sít mény át vi te li be ren de zé sek ja ví tá sa, sze re lé se
A Al vá zak, fu tó mû vek, kor mány szer ke ze tek, fé kek hi bái, sze re lé se, ja ví tá sa, be ál lí tá sa
A Hid ra u li kus be ren de zé sek hi bái, vizs gá la ta, ja ví tá sa, be ál lí tá sa
A Vil la mos be ren de zé sek, elekt ro ni kus egy sé gek hi bái, vizs gá la ta, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
A Me zõ gaz da sá gi erõ- és ön já ró mun ka gé pek kar ban tar tá sa
A Ja ví tott gé pek be já ra tá sa, el len õr zé se, be ál lí tá sa, do ku men tá ci ók ki ál lí tá sa, vég ki ké szí té se, kor ró zió vé del me, tá -

ro lá sa
A Ja ví tás tech no ló gi ai el já rá sok, ja ví tá si uta sí tá sok al kal ma zá sa
A Al kat rész-ka ta ló gu sok hasz ná la ta
A Gép al kat ré szek ren de lé se, tar ta lé ko lá sa
A Gép ja ví tás ter ve zé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Szak mai nyelv meg ér té se
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4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Komp lex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mé rõ- és di ag nosz ti kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Sze re lõ ké zi szer szá mok és esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Tér lá tás
Szer ve zõ kész ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség
Irá nyít ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Át te kin tõ ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
In for má ció gyûj tés
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2283–06 Hid ra u li kai rend szer hi ba ke re sé si, ja ví tá si, be ál lí tá si fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Szem re vé te le zi a ja ví tan dó egy sé get
Jegy zõ köny vet ké szít
Mû sze res vizs gá la tot vé gez
Meg ál la pít ja a meg hi bá so dás oka it, kö vet kez mé nye it
Dön tést hoz a be ren de zés ja vít ha tó sá gá ról
Hid ra u li kus rész egy sé ge ket, ele me ket szét sze rel
Al kat ré sze ket tisz tít
Al kat ré sze ket el len õriz, mér
Dönt az al kat rész cse ré jé rõl vagy ja vít ha tó sá gá ról
Al kat részt, rész egy sé get ren del
Al kat részt, rész egy sé get rak tár ból ki vé te lez
Hid ra u li kus egy sé ge ket össze sze rel
Cél szer szá mo kat hasz nál
Ja ví tás utá ni di ag nosz ti kai vizs gá la to kat vé gez
Jegy zõ köny vet vesz fel
Ja ví tott egy sé get fel sze rel
Spe ci á lis mun ka esz kö zö ket hasz nál
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Eme lõ be ren de zé se ket üze mel tet
Üze mi pró bát vé gez
Ja ví tott gé pet átad
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Mé rõ esz kö zök és mé ré si el já rá sok, mé ré si jegy zõ köny vek
A Hiba meg ál la pí tá sa (szem re vé te le zés, mé rés, re pe dés vizs gá lat), hi ba fel vé te li jegy zõ könyv tar tal ma
A Hid ra u li kus rend szer mû sza ki ál la pot vál to zá sa i nak mé ré se, di ag nosz ti zá lá sa, be sza bá lyo zá sa, el len õr zé se, hi ba -

ke re sés, do ku men tá ció ve ze té se
A Sze re lé si uta sí tá sok ér tel me zé se
A Sze re lõ szer szá mok, ké szü lé kek ki vá lasz tá sa és hasz ná la tuk nak mun ka vé del mi sza bá lyai
A A fel újí tás-tech no ló gi ák mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá sai
A Hid ra u li kus be ren de zé sek hi bái, vizs gá la ta, ja ví tá sa, be ál lí tá sa
A Ja ví tott gé pek be já ra tá sa, el len õr zé se, be ál lí tá sa, do ku men tá ci ók ki ál lí tá sa, vég ki ké szí té se, kor ró zió vé del me, tá -

ro lá sa
A Gép al kat ré szek ren de lé se, tar ta lé ko lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Szak mai nyelv meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Komp lex jel zés rend sze rek
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mé rõ- és di ag nosz ti kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Sze re lõ ké zi szer szá mok és esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Tér lá tás
Szer ve zõ kész ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség
Irá nyít ha tó ság
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Át te kin tõ ké pes ség
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
In for má ció gyûj tés
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Ered mény ori en tált ság
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2284–06 Jár mû elekt ro mos sá gi hi ba ke re sé si, ja ví tá si és be ál lí tá si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Ki szû ri a hi bák oka it
Jegy zõ köny vet, mun ka la pot ké szít
Ki vá laszt ja a szük sé ges mû szert
Mû sze res mé rést vé gez
Ér té ke li az ered ményt
Be azo no sít ja a hiba okát
El dön ti, hogy al kat rész cse rét vagy ja ví tást vé gez
Ki cse ré li a hi bás al kat részt, rész egy sé get
Ki vá laszt ja a szük sé ges cél szer szá mo kat, mû sze re ket
El vég zi a szük sé ges ja ví tást
Cse re vagy ja ví tás pró ba üze met vé gez
Cse rélt al kat részt szak sze rû en tá rol ja
Ki ol vas sa és tör li a hi ba kó dot
So ros vagy pár hu za mos di ag nosz ti kai vizs gá la tot vé gez
Fe lül ír ja a szoft vert
El len õr zi a be sze relt al kat rész, rész egy ség mû kö dé sét
Mû szer rel el len õr zi a tel jes rend szer mû kö dé sét
Rög zí ti a mé ré si ered mé nye ket
Kar ban tart ja a mû sze re ket, szer szá mo kat
Gon dos ko dik a mû sze rek hi te le sí té sé rõl
El vég zi a szük sé ges te le pí té se ket
Pó tol ja az el hasz ná ló dott szer szá mo kat
Fris sí ti a mû sze rek szoft ver ál lo má nyát
Gon dos ko dik a mû sze rek szak sze rû tá ro lá sá ról
Fris sí ti az adat bá zi so kat
Be tart ja a mû sze rek ke ze lé sé re vo nat ko zó uta sí tá so kat
Be tart ja a gyá ri tech no ló gi ai uta sí tá so kat
Be tart ja a mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írá so kat

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Hiba meg ál la pí tá sa (szem re vé te le zés, mé rés, re pe dés vizs gá lat), hi ba fel vé te li jegy zõ könyv tar tal ma
A Elekt ro mos rend szer mû sza ki ál la pot vál to zá sa i nak mé ré se, di ag nosz ti zá lá sa, be sza bá lyo zá sa, el len õr zé se, hi ba -

ke re sés, do ku men tá ció ve ze té se
A Vil la mos be ren de zé sek, elekt ro ni kus egy sé gek hi bái, vizs gá lat, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
A Vil la mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hi ba ke re sé se, hi ba meg ál la pí tá sa, hi ba fel vé te li jegy zõ könyv
A Vil la mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek ja ví tá sa, ja ví tás tech no ló gia meg ha tá ro zá sa
A Vil la mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek be sza bá lyo zá sa, el len õr zé se pró ba pa don vagy mû sze rek kel
A Mé rõ mû sze rek kar ban tar tá sa, hi te le sí té se, fris sí té se, szak sze rû tá ro lá sa
A Vil la mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek esz kö zök, mé rõ mû sze rek hasz ná la ti uta sí tá sai
A Vil la mos és elekt ro ni kus rend sze rek mû sza ki pa ra mé te rei, ada tai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Szak mai nyelv meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Képi jel le gû áb rá zo ló mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Há ló za ti kap cso lá si jel le gû mû sza ki rajz ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se, ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Komp lex jel zés rend sze rek
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4 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mé rõ- és di ag nosz ti kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Sze re lõ ké zi szer szá mok és esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 

Fe le lõs ség tu dat

Ön ál ló ság

Kéz ügyes ség

Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tér lá tás

Szer ve zõ kész ség

Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák: 

Se gí tõ kész ség

Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Kö zért he tõ ség

Irá nyít ha tó ság

Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 

Fi gye lem-össz pon to sí tás

Is me re tek helyén való al kal ma zá sa

Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)

Át te kin tõ ké pes ség

Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

In for má ció gyûj tés

Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)

Ered mény ori en tált ság

A 31 521 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Er dé sze ti gép sze re lõ gép ja ví tó meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2276–06 Me zõ gaz da sá gi gé pé sze ti alap fel ada tok

2277–06 Ja ví tás tech no ló gi ai fel ada tok

2278–06 Er dõ gaz da sá gi gép sze re lé si, kar ban tar tá si, ja ví tá si feladatai

A 31 521 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Ker té sze ti gép sze re lõ, gép ja ví tó meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2276–06 Me zõ gaz da sá gi gé pé sze ti alap fel ada tok

2277–06 Ja ví tás tech no ló gi ai fel ada tok

2279–06 Ker té sze ti gép sze re lé si, kar ban tar tá si, ja ví tá si feladatai

A 31 521 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ, gép ja ví tó meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2276–06 Me zõ gaz da sá gi gé pé sze ti alap fel ada tok

2277–06 Ja ví tás tech no ló gi ai fel ada tok

2280–06 Me zõ gaz da sá gi gép kar ban tar tá si, ja ví tá si, üze mel te té si feladatai

A 31 521 01 0001 33 01 azo no sí tó szá mú, Di e sel ada go ló-ja ví tó meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2281–06 Di e sel ada go ló és be fecs ken de zõ-fú vó ka ja ví tá si, be ál lí tá si feladatai
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A 31 521 01 0001 33 02 azo no sí tó szá mú, Erõ- és mun ka gép ja ví tó meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2282–06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép üzem fenn tar tá si feladatai

A 31 521 01 0001 33 03 azo no sí tó szá mú, Hid ra u li ka-ja ví tó meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2283–06 Hid ra u li kai rend szer hi ba ke re sé si, ja ví tá si, be ál lí tá si feladatok

A 31 521 01 0001 33 04 azo no sí tó szá mú, Jár mû elekt ro mos sze re lõ meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2284–06 Jár mû elekt ro mos rend szer hi ba ke re sé si, ja ví tá si, be ál lí tá si feladatai

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei: 

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén: 
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel
A me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze té sé re ér vé nyes ve ze tõi en ge dély (,,T” ka te gó ri á ra ér vé nyes ve ze tõi jo go sult ság, il let ve 

„C+E” vagy „C1+E” ka te gó ri á ra ér vé nyes ve ze tõi en ge dély)
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén: 
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás
A me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze té sé re ér vé nyes ve ze tõi en ge dély (,,T” ka te gó ri á ra ér vé nyes ve ze tõi jo go sult ság, il let ve 

„C+E” vagy „C1+E” ka te gó ri á ra ér vé nyes ve ze tõi en ge dély)

2. A szak mai vizs ga ré szei: 

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2276–06 Me zõ gaz da sá gi gé pé sze ti alap fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi gé pe ken hi ba meg ál la pí tás, sze re lés, kar ban tar tás, ja ví tás, üzem be he lye zés, gép üze mel te tés, mun ka -

vé del mi fel adat: vég re haj tá sa, a mû sza ki do ku men tá ci ók ke ze lé se, ve ze té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Vál lal ko zá si alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2277–06 Ja ví tás tech no ló gi ai fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gé pe ken mû sza ki di ag nosz ti kai vizs gá la tok, al kat ré sze ken, rész egy sé ge ken ja ví tás -

tech no ló gi ai mû ve le tek el vég zé se, mû sza ki do ku men tá ci ók, bi zony la tok el ké szí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
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Me zõ gaz da sá gi gé pek anya gai, al kat ré szek fel újí tá sa, sze re lé se, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa, mû sza ki do ku men tá ci ók ke -
ze lé se, ve ze té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép szer ke zet ta ni is me re tek, al kal ma zott gép ja ví tás-tech no ló gi ai el já rá sok és mû ve le -

tek.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 30%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2278–06 Er dõ gaz da sá gi gép sze re lé si, kar ban tar tá si, ja ví tá si fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Er dé sze ti gé pek hi ba ke re sé se, di ag nosz ti kai vizs gá la ta, sze re lé se, kar ban tar tá sa, ja ví tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Er dõ gaz da sá gi gép szer ke zet ta ni fel épí té se és mû kö dé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat: 
Er dé sze ti gé pek szer ke zet ta ni és gép ja ví tá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2279–06 Ker té sze ti gép sze re lé si, kar ban tar tá si, ja ví tá si fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Ker té sze ti gé pek sze re lé se, kar ban tar tá sa és ja ví tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Ker té sze ti gép szer ke zet ta ni fel épí té se és mû kö dé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Ker té sze ti gé pek szer ke zet ta ni és gép ja ví tá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2280–06 Me zõ gaz da sá gi gép kar ban tar tá si, ja ví tá si, üze mel te té si fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
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Me zõ gaz da sá gi erõ gé pek, ön já ró-, von ta tott-, rá sze relt-, füg gesz tett mun ka gé pek, ma jo ri gé pek és be ren de zé sek kar -
ban tar tá sa, ja ví tá sa, üze mel te té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép szer ke zet ta ni fel épí té se és mû kö dé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi gé pek gép ja ví tá si és gép üze mel te té si is me re tek, me zõ gaz da sá gi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2281–06 Di e sel ada go ló és be fecs ken de zõ-fú vó ka ja ví tá si, be ál lí tá si fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Di e sel ada go ló és be fecs ken de zõ-fú vó ka ja ví tá sa, be ál lí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Di e sel ada go ló és por lasz tó ja ví tá si, be ál lí tá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2282–06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép üzem fenn tar tá si fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gé pek gép ja ví tá si mû ve le te i nek (hi ba fel vé tel, di ag nosz ti kai vizs gá lat, he gesz tés, for -

rasz tás, fém szó rás, szint ere zés, fém ra gasz tás, elekt ro ké mi ai, ké mi ai fel újí tás, esz ter gá lás stb.) el vég zé se, mû sza ki do ku -
men tá ci ók vezetése

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi üzem fenn tar tá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2283–06 Hid ra u li kai rend szer hi ba ke re sé si, ja ví tá si, be ál lí tá si fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Hid ra u li kus rend szer ele me i nek hi ba ke re sé se, ja ví tá sa, be ál lí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Hid ra u li kus rend szer hi ba ke re sé si, ja ví tá si, be ál lí tá si is me re tek
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2284–06 Jár mû elekt ro mos sá gi hi ba ke re sé si, ja ví tá si és be ál lí tá si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Jár mû elekt ro mos sá gi be ren de zé sek, rend sze re le mek hi ba ke re sé se ja ví tá sa, be ál lí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Jár mû elekt ro mos sá gi hi ba ke re sé si, ja ví tá si, be ál lí tá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan: 

A 31 521 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Er dé sze ti gép sze re lõ, gép ja ví tó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 40
3. vizs ga rész: 40
A 31 521 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Ker té sze ti gép sze re lõ, gép ja ví tó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga -

ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 40
4. vizs ga rész: 40
A 31 521 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ, gép ja ví tó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 40
5. vizs ga rész: 40
A 31 521 01 0001 33 01 azo no sí tó szá mú, Di e sel ada go ló-ja ví tó meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
6. vizs ga rész: 100
A 31 521 01 0001 33 02 azo no sí tó szá mú, Erõ- és mun ka gép ja ví tó meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
7. vizs ga rész: 100
A 31 521 01 0001 33 03 azo no sí tó szá mú, Hid ra u li ka-ja ví tó meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek

sú lya a vizs ga egé szé ben
8. vizs ga rész: 100
A 31 521 01 0001 33 04 azo no sí tó szá mú, Jár mû elekt ro mos sze re lõ meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
9. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei
A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se
Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, il le tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -

nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt el éri.
Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze -

rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”
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6. A 6. sor szá mú AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGA -
KÖVETELMÉNYEI V. fe je zet 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép: 

„3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan: 

Az 52 621 01 1000 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
3. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 25
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 15
7. vizs ga rész: 10
8. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 10

Az 52 621 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Bio ál lat-tar tó és te nyész tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 35
6. vizs ga rész: 25

Az 52 621 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Bio massza-elõ ál lí tó meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 25
6. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 45

Az 52 621 01 0100 31 03 azo no sí tó szá mú, Bio nö vény-ter mesz tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 15
4. vizs ga rész: 40
6. vizs ga rész: 30

Az 52 621 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Öko gaz da meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 10
7. vizs ga rész: 30

Az 52 621 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 621 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Bio ál lat-tar tó
és te nyész tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 15
4. vizs ga rész: 25
7. vizs ga rész: 20
8. vizs ga rész: 20
9. vizs ga rész: 20

Az 52 621 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 621 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Bio massza-elõ -
ál lí tó meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés sel ren del ke zik
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3. vizs ga rész: 10

5. vizs ga rész: 10

7. vizs ga rész: 40

8. vizs ga rész: 40

Az 52 621 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 621 01 0100 31 03 azo no sí tó szá mú, Bio nö vény-ter -
mesz tõ meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 15

5. vizs ga rész: 10

7. vizs ga rész: 25

8. vizs ga rész: 5

9. vizs ga rész: 25

Az 52 621 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 621 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Öko gaz da
meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 20

8. vizs ga rész: 40

9. vizs ga rész: 40”

7. A 8. sor szá mú AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGA -
KÖVETELMÉNYEI he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép: 

„8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 55 621 01

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ag rár me ne dzser-asszisz tens

3. Szak ké pe sí té sek köre

3.1. Részszak ké pe sí tés: Nincs
3.2. El ága zá sok

Azo no sí tó szám: 55 621 01 0010 55 01
Meg ne ve zés: Ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens
Azo no sí tó szám: 55 621 01 0010 55 02
Meg ne ve zés: Bor tech no ló gus
Azo no sí tó szám: 55 621 01 0010 55 03
Meg ne ve zés: Élel mi szer ipa ri me ne dzser
Azo no sí tó szám: 55 621 01 0010 55 04
Meg ne ve zés: Mé nes gaz da
Azo no sí tó szám: 55 621 01 0010 55 05
Meg ne ve zés: Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens
Azo no sí tó szám: 55 621 01 0010 55 06
Meg ne ve zés: Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens
Azo no sí tó szám: 55 621 01 0010 55 07
Meg ne ve zés: Szõ lész, bo rász szak tech ni kus

3.3. Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3621, 3113, 3629, 6134, 3124, 3117, 3124
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5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: 

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Szak kép zé si év fo lya mok szá ma Óra szám

Ag rár me ne dzser-asszisz tens 2 –

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: 
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Bor tech no ló gus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: 
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: 
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Élel mi szer ipa ri me ne dzser
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: 
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 
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5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: 
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Mé nes gaz da
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: 
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: 
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: 
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben):  nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: 
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: 
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben):  nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: 
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat??szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Szõ lész, bo rász szak tech ni kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei: 
Be me ne ti kom pe ten ci ák: 
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Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 30
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ges
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben/vagy fél év ben): 
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: 
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun ka kör, fog lal ko zás: 

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3621 Ke res ke del mi ügy in té zõ
3113 Élel mi szer ipa ri tech ni kus
3629 Egyéb ke res ke del mi, áru for gal mi, ér té ke sí té si ügyintézõk
6134 Ló tar tó és -te nyész tõ
3124 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus
3117 Gé pész tech ni kus

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ le írá sa: 

Az ag rár-me ne dzser asszisz tens mun ká ját alap ve tõ en a me zõ gaz da sá gi üze mek, ke res ke del mi cé gek me nedzs ment jé -
nek, ter me lés irá nyí tó já nak irá nyí tá sá val vég zi.

Részt vesz a me zõ gaz da sá gi ter me lé si fo lya mat, a ter mék-elõ ál lí tás tech no ló gi ai vál to za ta i nak ki dol go zá sá ban; ter ve -
zi, szer ve zi és irá nyít ja a me zõ gaz da sá gi ter me lés, a szõ lõ ter mesz tõ kis- és kö zép üze mek mun ká ját, a ter mék-elõ ál lí tás
fo lya ma tát, a fel dol go zást, ér té ke sí tést, köz re mû kö dik a pénz ügyi ter vek össze ál lí tá sá ban, a pénz ügyi dön tés-elõ ké szí -
tés ben.

Szak mai és pénz ügyi in for má ci ó kat gyûjt, nyil ván tart és szol gál tat, szer ve zé si, elõ ké szí té si és elem zé si fel ada to kat
vé gez, köz re mû kö dik a szak mai ren dez vé nyek, be mu ta tók és ta nács ko zá sok elõ ké szí té sé ben, szer ve zé sé ben, mun ká ja
so rán jog sza bá lyo kat ér tel mez.

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek: 

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

55 621 02 Ag rár tech no ló gus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa: 

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1745-06 In for ma ti ka, kom mu ni ká ció, hu mán kap cso la tok
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Is me ri a ve ze tõ mér nö kök mun ká já hoz szük sé ges hard ve re ket és szoft ve re ket
Egyéb prog ra mo kat al kal ma zá si szin ten is mer
Szá mí tó gé pes rend sze re ket és há ló za to kat ter vez, üze mel tet
Kom mu ni ká ció tech ni kai és szá mí tó gé pes ve võ szol gá lat és ke res ke del mi fel ada to kat el lát
Mi nõ ség biz to sí tá si rend szert ki dol goz és al kal maz

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
B Pre zen tá ci ót ké szít
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
C Ide gen nyel ven tár gyal
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
B Mi nõ sé get el len õriz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
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4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Stressz tû rõ ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kon szen zus kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Kö zért he tõ ség
Em pa ti kus kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge
In ter per szo ná lis ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Rend sze re zõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés -fel tá rás
Okok fel tá rá sa
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Nyi tott hoz zá ál lás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
In ten zív mun ka vég zés
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Ered mény ori en tált ság
Fel fo gó ké pes ség
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1746-06 Élel mi szer ipa ri gyár tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Szer ve zi a mun ka fel ada to kat
Irá nyít ja az élel mi szer ipa ri gyár tá si fo lya ma to kat
Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
Irá nyít ja az élel mi szer ipa ri mû ve le te ket
Esz kö zök mû kö dõ ké pes sé gét biz to sít ja
Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
Meg ter ve zi a min ta vé telt és min tát vesz, ér té kel
Biz to sít ja az esz kö zök mû kö dõ ké pes sé gét

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
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Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum-kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Rend sze rek ben  való gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés -fel tá rás
Okok fel tá rá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1747–06 Vál lal ko zás alap jai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Be tart ja és be tar tat ja a szám vi te li elõ írásokat
Be tart ja és be tar tat ja a pénz ügyi elõ írásokat
Meg valósítja a me nedzs ment vál la lat gaz da sá gi elõ írásait
Meg valósítja a me nedzs ment mar ke ting és szer ve zé si elõ írásait

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
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B Elem zé se ket ké szít
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
C Ide gen nyel ven tár gyal
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
A Jog sza bá lyo kat ér tel mez, al kal maz
A Szab vá nyo kat al kal maz
C Vál lal ko zá sok lét re ho zá sa, meg szün te té se
B Vál lal ko zá sok mû köd te té se
A El len õr zi és szá mon kéri a pénz ügyi terv tel je sí té sét
B Elõ ké szí ti a terv kon cep ci ót
A Be tart ja és be tar tat ja a pénz ügyi elõ írásokat
A Be tart ja és be tar tat ja a szám vi te li elõ írásokat
B Szám vi te li fel ada to kat old meg
A Üz le ti terv ké szí tés jogi elõ írásai
B Mar ke ting és rek lám te vé keny sé get vé gez
B Össze han gol ja a vál lal ko zá sok te vé keny sé gét
C Köz re mû kö dik új tí pu sú szö vet ke zé si for mák ki ala kí tá sá ban
B Kü lön bö zõ szin tû pro jek te ket me ne dzsel
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Ru gal mas ság
Tü rel mes ség
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
Stressz tû rõ ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Koc ká zat vál la lás
Ter hel he tõ ség
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Ud va ri as ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Fel fo gó ké pes ség
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1748–06 Élel mi szer ipa ri ter mék elõ ál lí tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Tech no ló gi ai, mû ve let ta ni fo lya ma to kat szer vez, irá nyít
El len õr zi a tech no ló gi ai uta sí tá sok be tar tá sát
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Gyár tá si uta sí tást, gyárt mány la pot, szab ványt ko or di nál
Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
Fel ada tot rész fel ada tok ra bont, fe le lõ sö ket ál lít
Gaz da sá gos sá gi szá mí tá so kat vé gez
Mi nõ sé get el len õriz
Cso ma go lást, rak tá ro zást, ki szál lí tást el len õriz és irá nyít
Ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat lát el
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
C Ide gen nyel ven tár gyal
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
B Irá nyít ja az élel mi szer ipa ri mû ve le te ket
A Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
A Be tart ja a szak tech no ló gi ai elõ írásokat
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
B Cso ma go lást, rak tá ro zást, ki szál lí tást el len õriz és irá nyít
B Szer ve zi a ter mék elõ ál lí tá si fo lya ma tot
B Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
C Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
B Mi nõ sé get el len õriz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Meg ter ve zi a min ta vé telt, min tát vesz és ér té kel
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
B Mû ve let ta ni fo lya ma to kat szer vez, irá nyít
A El len õr zi a biz ton ság tech ni kai elõ írások be tar tá sát
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
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4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés kép te len ség
Ru gal mas ság
Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
Stressz tû rõ ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Kül sõ meg je le nés
Koc ká zat vál la lás
Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Kö zért he tõ ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Kri ti kus gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Mód sze res mun ka vég zés
Nyi tott hoz zá ál lás
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Kö vet kez te té si ké pes ség
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Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ered mény ori en tált ság
Fel fo gó ké pes ség
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1749–06 Be ren de zé sek mû köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
El len õr zi a biz ton ság tech ni kai elõ írások be tar tá sát
Rend sze res ál la pot vizs gá la tot vé gez
Mû sza ki do ku men tá ci ót ké szít
Ke ze lé si uta sí tást ké szít
Kar ban tar tá si célú nyil ván tar tást ve zet
Idõ be li és ope ra tív ter vet ké szít a kar ban tar tá si te vé keny ség re
Szer ve zi és irá nyít ja a kar ban tar tá si te vé keny sé get
Gon dos ko dik a vá rat lan mû sza ki hi bák el há rí tá sá ról
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
C Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
B Mi nõ sé get el len õriz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
A El len õr zi a biz ton ság tech ni kai elõ írások be tar tá sát
B Gé pé sze ti tech no ló gi á kat fej leszt
A Biz to sít ja az esz kö zök szak sze rû mû kö dõ ké pes sé gét
B Rend sze res ál la pot vizs gá la tot vé gez
B Kar ban tar tá si célú nyil ván tar tást ve zet
B Szer ve zi és irá nyít ja a kar ban tar tá si te vé keny sé get
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
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4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Ru gal mas ság
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Stressz tû rõ ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Kül sõ meg je le nés
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ál ló ké pes ség
Tû rõ ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság 
Kap cso lat te rem tõ kész ség 
Ud va ri as ság
Kon szen zus kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség 
Kö zért he tõ ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Rend sze re zõ ké pes ség
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Okok fel tá rá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Nyi tott hoz zá ál lás
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Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Ered mény ori en tált ság
Fel fo gó ké pes ség
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1750–06 Me nedzs ment-me ne dzser

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Ta pasz ta la ta i val se gí ti a me nedzs ment si ke res mun ká ját, az új ki hí vá sok figye lembevételét
Gaz da sá gos sá gi szá mí tá so kat vé gez és ele mez
Szám vi te li és pénz ügyi fel ada to kat old meg és ele mez
Üz le ti ter vet ké szít
Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
Be tart ja a ke res ke del mi elõ írásokat, ügy le te ket szer vez, irá nyít
Fo lya ma to san kö ve ti és be tart ja a nem zet gaz da sá gi és EU-s elõ írásokat
Ké pes kis vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra
Min den ko ri adó és szám vi te li tör vényeket al kal maz za az adó be val lás nál
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
B Rend sze re zi a gaz dál ko dá si fo lya ma tot
A Jog sza bá lyo kat ér tel mez, al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
C Vál lal ko zá sok lét re ho zá sa, meg szün te té se
B Vál lal ko zá sok mû köd te té se
A El len õr zi és szá mon kéri a pénz ügyi terv tel je sí té sét
B Elõ ké szí ti a terv kon cep ci ót
A Be tart ja és be tar tat ja a pénz ügyi elõ írásokat
A Be tart ja és be tar tat ja a szám vi te li elõ írásokat
B Szám vi te li fel ada to kat old meg
A Üz le ti terv ké szí tés jogi elõ írásai
B EU-s fel té te lek is me re te, figye lembevétele
B Ke res ke del mi ügy le te ket szer vez, irá nyít, el len õriz
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B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mar ke ting és rek lám te vé keny sé get vé gez
B Össze han gol ja a vál lal ko zá sok te vé keny sé gét
C Köz re mû kö dik új tí pu sú szö vet ke zé si for mák ki ala kí tá sá ban
B Kü lön bö zõ szin tû pro jek te ket me ne dzsel
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Ru gal mas ság
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
Stressz tû rõ ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ter hel he tõ ség
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ud va ri as ság
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
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Se gí tõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Fo gal ma zó kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Rend sze rek ben  való gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ér té ke lés
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Okok fel tá rá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Nyi tott hoz zá ál lás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Fi gye lem össz pon to sí tás
Ered mény ori en tált ság
Fel fo gó ké pes ség
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1751–06 Me zõ gaz da sá gi ter mék elõ ál lí tás és for gal ma zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Meg ha tá roz za és szer ve zi a ter mék-elõ ál lí tá si fo lya ma tot
Meg ha tá roz za és rend sze re zi a gaz dál ko dá si fo lya ma tot
Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
El len õr zi és szá mon kéri a pénz ügyi fel ada tok tel je sí té sét
Össze ál lít ja a szer ve zõi irány el ve ket
Ada to kat gyûjt, szol gál tat
Elõ ké szí ti a terv kon cep ci ót
Részt vesz a pénz ügyi terv tel je sí té sé ben
Elõ ké szí ti a fej lesz té sek, be fek te té sek szak mai és gaz da sá gi szá mí tá sa it
Gaz da sá gi és tech no ló gi ai szá mí tá so kat vé gez
Részt vesz az ér té ke sí té si terv elõ ké szí té sé ben
A szak irá nyá nak meg fe le lõ me zõ gaz da sá gi-ter mék elõ ál lí tást vé gez
Elõ ké szí ti a bér- és lét szám gaz dál ko dást
Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
Köz re mû kö dik a táp anyag nyil ván tar tás ban és a táp anyag-vissza pót lás szer ve zé sé ben
Köz re mû kö dik a faj- és faj ta vá lasz ték össze ál lí tá sá ban, nyil ván tar tá sá ban
Táb la törzs köny vet ve zet
Ta kar mány mér le get ké szít
Ér té ke sí té si ter ve ket ké szít
Pénz ügyi és sta tisz ti kai nyil ván tar tá so kat ké szít
Ada to kat gyûjt, fel dol goz és ele mez a hely zet fel tá rás hoz

20072 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



Köz re mû kö dik a stra té gi ai ter ve zés ben
Köz re mû kö dik az ope ra tív ter ve zés ben
Részt vesz a jó vá ha gyott prog ra mok vég re haj tá sá ban
Kap cso la tot tart a ve võk kel, a szál lí tók kal és a szak mai szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a pénz- és biz to sí tó in té ze tek kel
Kap cso la tot tart más társ egy sé gek kel
Me zõ gaz da sá gi, ke res ke del mi és pénz ügyi in for má ci ó kat szol gál tat a ve ze tõ ség ré szé re
Jog sza bá lyo kat ér tel mez, al kal maz
Szab vá nyo kat al kal maz
Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
Szak iro dal mat ta nul má nyoz
Be tart ja és be tar tat ja az irat ke ze lé si sza bá lyo kat
Irat má so la to kat ad ki
Jegy zõ köny ve ket, fel jegy zé se ket és em lé kez te tõ ket ké szít
Szám ba ve szi az el vég zen dõ fel ada to kat
Fel mé ri a fel ada tok hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket
Fel adat meg ol dá si ja vas la to kat ké szít az össze tet tebb fel ada tok hoz
A mun ka kö ré be tar to zó tech no ló gi ai fel ada to kat ön ál ló an meg old ja
Me zõ gaz da sá gi ter mék elõ ál lí tást vé gez
Ter mék ke res ke del met bo nyo lít
Köz re mû kö dik a ko or di ná ci ó ban
Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
Kap cso la tot épít és ápol a társ szer vek kel
Ud va ri as és tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
Hasz nál ja a szö veg szer kesz tõ és táb lá zat ke ze lõ prog ra mo kat
Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
Hasz nál ja a te le font, te le fa xot, fény má so lót és az au di o vi zu á lis esz kö zö ket
Szak mai ta nács ko zá so kat, be mu ta tó kat szer vez, bo nyo lít

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
A Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
A Be tart ja a szak tech no ló gi ai elõ írásokat
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
B Szer ve zi a ter mék elõ ál lí tá si fo lya ma tot
B Rend sze re zi a gaz dál ko dá si fo lya ma tot
B Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
C Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
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C Irá nyít ja az ál lat- és nö vény egész ség ügyi mun kát
B Mi nõ sé get el len õriz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Meg ter ve zi a min ta vé telt, min tát vesz és ér té kel
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
B Mû ve let ta ni fo lya ma to kat szer vez, irá nyít
A El len õr zi a biz ton ság tech ni kai elõ írások be tar tá sát
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Tü rel mes ség
Szor ga lom, igye ke zet
Stressz tû rõ ké pes ség
Kül sõ meg je le nés
Ter hel he tõ ség
Ál ló ké pes ség
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Tár sas kom pe ten ci ák: 
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ud va ri as ság
Komp ro misszum kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Kö zért he tõ ség
Em pa ti kus kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Át te kin tõ ké pes ség
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Nyi tott hoz zá ál lás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Ered mény ori en tált ság
Fel fo gó ké pes ség
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1752–06 Te vé keny ség össze han go lás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Tech no ló gi ai fo lya ma to kat fel ügyel
Össze han gol ja a ter mék elõ ál lí tás ra sza ko so dott vál lal ko zá sok te vé keny sé gét 
Köz re mû kö dik új tí pu sú szö vet ke zé si for mák ki ala kí tá sá ban, a ter me lõi szfé rá ban
Köz re mû kö dik a ter mék elõ ál lí tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá sá ban
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
C Ide gen nyel ven tár gyal
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
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A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
A Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
B Cso ma go lást, rak tá ro zást, ki szál lí tást el len õriz és irá nyít
B Szer ve zi a ter mék elõ ál lí tá si fo lya ma tot
B Rend sze re zi a gaz dál ko dá si fo lya ma tot
B Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
B Mi nõ sé get el len õriz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Mû ve let ta ni fo lya ma to kat szer vez, irá nyít
C Vál lal ko zá sok lét re ho zá sa, meg szün te té se
B Vál lal ko zá sok mû köd te té se
B Elõ ké szí ti a terv kon cep ci ót
A Be tart ja és be tar tat ja a pénz ügyi elõ írásokat
A Be tart ja és be tar tat ja a szám vi te li elõ írásokat
B Szám vi te li fel ada to kat old meg
A Üz le ti terv ké szí tés jogi elõ írásai
B Ke res ke del mi ügy le te ket szer vez, irá nyít, el len õriz
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mar ke ting és rek lám te vé keny sé get vé gez
B Össze han gol ja a vál lal ko zá sok te vé keny sé gét
C Köz re mû kö dik új tí pu sú szö vet ke zé si for mák ki ala kí tá sá ban
B Kü lön bö zõ szin tû pro jek te ket me ne dzsel
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
Ki tar tás
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Kül sõ meg je le nés
Koc ká zat vál la lás
Ter hel he tõ ség
Ál ló ké pes ség
Erõs fi zi kum
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ud va ri as ság
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Kö zért he tõ ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Nyelv he lyes ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Irá nyít ha tó ság
Mo ti vá ló kész ség
In ter per szo ná lis ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Rend sze re zõ ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
Ér té ke lés
Kri ti kus gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Okok fel tá rá sa
Nyi tott hoz zá ál lás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Ered mény ori en tált ság
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Fel fo gó ké pes ség
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1753–06 Me zõ gaz da sá gi ter mék komp lex elõ ál lí tá sa és szer ve zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Köz re mû kö dik a ter mék elõ ál lí tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá sá ban
Kü lön bö zõ fel dol go zott sá gi fokú nö vé nyi és ál la ti ter mé ke ket ál lít elõ
Al kal maz za az ere det vé de lem sza bá lya it
Össze han gol ja az ér té ke sí té si lánc sza ka sza it a me zõ gaz da sá gi ter mék ke res ke de lem ben
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
C Ide gen nyel ven tár gyal
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
B Irá nyít ja az élel mi szer ipa ri mû ve le te ket
A Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
A Be tart ja a szak tech no ló gi ai elõ írásokat
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
B Cso ma go lást, rak tá ro zást, ki szál lí tást el len õriz és irá nyít
B Szer ve zi a ter mék elõ ál lí tá si fo lya ma tot
B Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
C Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
B Mi nõ sé get el len õriz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Meg ter ve zi a min ta vé telt, min tát vesz és ér té kel
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
B Mû ve let ta ni fo lya ma to kat szer vez, irá nyít
B Elõ ké szí ti a terv kon cep ci ót
B EU-s fel té te lek is me re te, figye lembevétele
B Ke res ke del mi ügy le te ket szer vez, irá nyít, el len õriz
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B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Szer ve zõ kész ség
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
Stressz tû rõ ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Koc ká zat vál la lás
Ál ló ké pes ség
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ud va ri as ság
Komp ro misszum kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20079



Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Irá nyít ha tó ság
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Okok fel tá rá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Nyi tott hoz zá ál lás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1754–06 Vál lal ko zá sok gaz dál ko dá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Köz re mû kö dik a ter mék elõ ál lí tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá sá ban
Kü lön bö zõ fel dol go zott sá gi fokú nö vé nyi és ál la ti ter mé ke ket ál lít elõ
Al kal maz za az ere det vé de lem sza bá lya it
Össze han gol ja az ér té ke sí té si lánc sza ka sza it a me zõ gaz da sá gi ter mék ke res ke de lem ben
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
B Irá nyít ja az élel mi szer ipa ri mû ve le te ket
A Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
A Be tart ja a szak tech no ló gi ai elõ írásokat
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B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
B Cso ma go lást, rak tá ro zást, ki szál lí tást el len õriz és irá nyít
B Szer ve zi a ter mék elõ ál lí tá si fo lya ma tot
B Rend sze re zi a gaz dál ko dá si fo lya ma tot
B Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
C Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
B Mi nõ sé get el len õriz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Meg ter ve zi a min ta vé telt, min tát vesz és ér té kel
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
B Mû ve let ta ni fo lya ma to kat szer vez, irá nyít
A Üz le ti terv ké szí tés jogi elõ írásai
B Ke res ke del mi ügy le te ket szer vez, irá nyít, el len õriz
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Össze han gol ja a vál lal ko zá sok te vé keny sé gét
B Kü lön bö zõ szin tû pro jek te ket me ne dzsel
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Tü rel mes ség
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Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Stressz tû rõ ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Irá nyí tá si kész ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Kri ti kus gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Okok fel tá rá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Nyi tott hoz zá ál lás
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fel fo gó ké pes ség
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1755–06 Ter me lés, ér té ke sí tés a bo rá szat ban

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Be tart ja a bor pi ac tör vényszerûségeit
Köz re mû kö dik a bor ké szí tés mi nõ ség biz to sí tá sá ban
Al kal maz za a bo rok ere det vé del mi sza bá lya it
Mar ke ting- és rek lám te vé keny sé get vé gez a bor szak má ban
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
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C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
A Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
A Be tart ja a szak tech no ló gi ai elõ írásokat
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
B Szer ve zi a ter mék elõ ál lí tá si fo lya ma tot
B Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
B Mi nõ sé get el len õriz
A Jog sza bá lyo kat ér tel mez, al kal maz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Meg ter ve zi a min ta vé telt, min tát vesz és ér té kel
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
B Mû ve let ta ni fo lya ma to kat szer vez, irá nyít
B Elõ ké szí ti a terv kon cep ci ót
A Üz le ti terv ké szí tés jogi elõ írásai
B Ke res ke del mi ügy le te ket szer vez, irá nyít, el len õriz
B Mar ke ting és rek lám te vé keny sé get vé gez
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
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3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ud va ri as ság
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Kö zért he tõ ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
Ér té ke lés
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Mód sze res mun ka vég zés
Nyi tott hoz zá ál lás
In ten zív mun ka vég zés
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Kö vet kez te té si ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1756-06 Vi dék fej lesz tés me ne dzse lé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Köz re mû kö dik a hely zet fel tá rás ban és prog ram ter ve zés ben
Ada to kat gyûjt, elem zé se ket ké szít
Kü lön bö zõ szin tû pro jek te ket me ne dzsel
Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el a vi dék fej lesz tés ben
Zá ró dol go zat ké szí té se
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Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
C Ide gen nyel ven tár gyal
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Jog sza bá lyo kat ér tel mez, al kal maz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
C Vál lal ko zá sok lét re ho zá sa, meg szün te té se
B Vál lal ko zá sok mû köd te té se
B Elõ ké szí ti a terv kon cep ci ót
A Üz le ti terv ké szí tés jogi elõ írásai
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mar ke ting és rek lám te vé keny sé get vé gez
B Össze han gol ja a vál lal ko zá sok te vé keny sé gét
B Kü lön bö zõ szin tû pro jek te ket me ne dzsel
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
1 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
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4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Kö zért he tõ ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Rend sze rek ben  való gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
In for má ció gyûj tés
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Nyi tott hoz zá ál lás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
In ten zív mun ka vég zés
Ered mény ori en tált ság
Fel fo gó ké pes ség
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1757-06 Ló tar tás sal és lo vas sport tal kap cso la tos fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Gé pe ket, be ren de zé se ket, esz kö zö ket szak sze rû en mû köd te ti, tá rol ja, kar ban tart ja
Te nyész ér ték-becs lést, iva dék vizs gá la tot vé gez
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Te nyész ál la tot vá laszt ki
Mes ter sé ges ter mé ke nyí tést vé gez
Vem hes sé gi vizs gá la tot vé gez
El vég zi a fe dez te tést, sper mát vesz le, a le vett sper mát ter mé ke nyí tés re elõ ké szí ti
Le ve ze ti az el lést, el lát ja az új szü lött csi kót
Meg fi gye li és he lye sen meg íté li az egész sé ges és be teg ál lat vi sel ke dé sét
El vég zi a hõ mé rõ zést, a pul zus és lég vé tel szám lá lást, el len õr zi és el bí rál ja az inak, ízü le tek, pa ták ál la po tát
Szak sze rû en se gít az ál lat or vos nak, a ki adott uta sí tá sai alap ján el lát ja a be teg ál la to kat
A lo vak törzs köny ve zé sét vég re hajt ja
A ló kül le mi bí rá la tát el vég zi
Meg íté li a ló kor rekt és hi bás jár mód ját
Ló val kap cso la tos te en dõ ket vé gez, úgy mint ápo lás, gon do zás, a ló moz ga tá sa
Lo va kat ké szít elõ kü lön bö zõ hely ze tek re (pl. ki ál lí tás ra, ver se nyek re, uta zás ra)
Ész le li a ló rossz szo ká sa it, al kal maz za a meg elõ zés is mert mód ja it (sze líd, gon dos bá nás mód)
Meg ál la pít ja a ló élet ko rát a fo ga zat alap ján
Elõ ké szí ti és el vég zi a pró bál ta tást, fe dez te tést és a vele kap cso la tos te nyész té si ad mi niszt rá ci ót
Elõ ké szí ti az el le tést, fel ké szül az új szü lött csi kó és a kan ca el lá tá sá ra
El vég zi a pa ta ápo lást
Be tart ja és el vég zi a tar tás tech no ló gi ai elõ írásokat
El vég zi az épü let nyí lá szá ró i nak, szel lõz te tõ szer ke ze te i nek be ál lí tá sát, ki ala kít ja ve lük az is tál lón be lül a meg fe le lõ

mik ro klí mát
El vég zi a ló is tál ló (be le ért ve a ló ápo lás) fel me rü lõ összes kézi és gépi mun ká ját
Lo va kat tart el té rõ tar tás tech no ló gi á val
Össze ál lít ja és ki dol goz za a kor és hasz no sí tá si cso port nak meg fe le lõ ta kar mány ada go kat
Mi nõ sí ti a ren del ke zés re álló ló ta kar má nyo kat, tény le ges ál la po tuk, fel té te le zett bel tar tal muk és táp lá ló ér té kük alap -

ján
El vég zi vagy el vé gez te ti a ta kar má nyok elõ ké szí té sét
Vég re hajt ja vagy vég re haj tat ja a lo vak ta kar má nyo zá sát és ita tá sát
Ki vá laszt ja le gel te tés re a te rü le tet
Le gel te té si ter vet ké szít
Fel mé ri a te rü let fû ho za mát
Be tart ja a te rü let egy ség re jutó ál lat sû rû sé get
Sza ka szos le gel te tést vé gez vagy vé gez tet
Al kal maz za a kör nye zet vé del mi, öko ló gi ai és a le gel te té si sza bá lyo kat
Kora ta vasszal el vég zi a le ge lõ ag ro nó mi ai mun ká it, le ge lõt ápol
Tûzõ nap elõl de le lõ re hajt vagy haj tat
Ki te le pí ti vagy ki te le pít te ti a vil lany pász tort
Ivó vi zet biz to sít a le ge lõn
Ta kar mány ki egé szí tõt biz to sít a le ge lõn
Vé de ke zik az élõs kö dõk el len a le ge lõn
Lóra fe lül és le száll, al kal maz za a kü lön bö zõ ülés for má kat, ülés gya kor la to kat, se gít ség for má kat, azo kat kü lön-kü lön

és együt te sen
Lo va kat, fo ga tot ké szít elõ a lo vag lás hoz, haj tás hoz és a ké zen  való mun ká hoz
Ki dol goz za az alap gya kor la to kat, fel ada to kat ál lít össze
Irá nyít ja a te rep lo vag lást, cso por to kat ve zet
El vég zi a lo vak nyer ge lé sét, kan tá ro zá sát és be fo gá sát
Be mu tat egy alap fo kú díj haj tó, il let ve díj lo vag ló fel ada tot, tel je sít egy díj ug ra tó pá lyát
Lo va kat ve zet fel, mu tat be, ítél meg
Bér- és hob bi lo va kat tart, gon doz, ne vel
Csi kó kat szok tat ka rám hoz, ve ze tés hez, jár ta tó gép hez
El sa já tít ja a csi kók fo gat ba, nye reg alá ta ní tá sát, a fo ko za to san nö vek võ fel ada tok kal és ter he lés sel együtt azok kép zé -

sét
Lo va kat ver seny re ké szít fel, for má ba hoz, szin ten tart és le ve ze tõ edzé se ket dol goz ki
El sa já tít ja a kü lön bö zõ pá lya épí té si mun ká kat (ugró, fo gat)
Tú ra lo vag lást szer vez, ve zet
El vég zi az elõ írt is tál ló mun kát, meg te rem ti a kör let ren det
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Vég re hajt ja a ló szak sze rû meg kö té sét, rög zí té sét, adott eset ben meg fé ke zé sét, ápo lá sá nak elõ ké szí té sét, fel ve ze té sét
Be mu tat ja a fu tó szá ra zást, jár ta tást, nyer ge lést, vég re hajt ja ket tes fo gat szer szá mo zá sát, be fo gá sát
Be tart ja a pro to kol lá ris ese mé nye ken, ren dez vé nye ken, kü lön bö zõ élet hely ze tek ben kö ve ten dõ vi sel ke dé si sza bá lyo -

kat
El sa já tít ja az öl töz kö dés, meg je le nés, sze mé lyi hi gi é nia ál ta lá nos szo ká sa it
El sa já tít ja a ló val  való bá nás mó dot és az ál lat vé de lem eti kai alap ja it 
Meg kö ve te li a he lyes vi sel ke dést a lo var dá ban, lo vak kö zött, is tál ló ban, mé nes ben, te re pen
Be tart ja és be tar tat ja a sza bály sze rû eti kus vi sel ke dést a sport ban, a hét köz na pi és az üz le ti élet ben
Ide gen nyel ven is mer te ti a lo vas fel sze re lé se ket, tá jé koz ta tást ad a mun ka he lyé rõl
Is mer tet egy tu ris ta út vo na lat, le foly tat egy vé tel-el adás be szél ge tést
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
C Irá nyít ja az ál lat- és nö vény egész ség ügyi mun kát
A Jog sza bá lyo kat ér tel mez, al kal maz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
B Elõ ké szí ti a terv kon cep ci ót
B Kü lön bö zõ szin tû pro jek te ket me ne dzsel
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait
A Al kal maz za a ge ne ti kai és sza po ro dás bi o ló gi ai alap is me re te ket
A Be tart ja a te nyész tés hi gi é ni ai, ál lat egész ség ta ni kö ve tel mé nye it
A Be tart ja a ló tar tás kor sze rû tech no ló gi á it
B Lo va kat ver seny zés hez, tú ra lo vag lás hoz ké szít fel
B Is me ri a ver seny pá lya épí tés elõ írásait
B Is me ri a ren dez vé nyek kö ve ten dõ vi sel ke dé si sza bá lya it
B El sa já tít ja a ló val  való bá nás mód és az ál lat vé de lem eti kai elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
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4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Erõs fi zi kum

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Ud va ri as ság
Meg gyõ zõ kész ség
Se gí tõ kész ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Mód sze res mun ka vég zés
Nyi tott hoz zá ál lás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1758–06 Ag rár ke res ke de lem, vál lal ko zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Szer ve zi a mun ka fel ada to kat
Irá nyít ja az ál lat- és nö vény egész ség ügyi mun kát
Biz to sít ja a fel ada tok hoz a szük sé ges anya go kat
Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
Esz kö zök mû kö dõ ké pes sé gét biz to sít ja
Tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
El vég zi az el sõd le ges fel dol go zás fel ada ta it
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Meg ter ve zi a min ta vé telt és min tát vesz, ér té kel
Fel ada tot ha tá roz meg
Irá nyít ja és vég zi az ad mi niszt rá ci ót
Fe le lõs sé gi te rü le te ket je löl ki
El len õriz, ér té kel
Szám vi te li fel ada to kat old meg
Al ko tó an al kal maz za a pénz ügyi elõ írásokat
Al kal maz za a vál la lat gaz da sá gi is me re te ket
Al kal maz za a mar ke ting és szer ve zé si is me re te ket
Ke res ke del mi ügy le te ket szer vez, irá nyít
Be tart ja és be tar tat ja a sza bá lyo zást
Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
Gaz da sá gi ér té ke lést vé gez
Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
Ad mi niszt rá ci ót el len õriz és vé gez
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
A Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
A Be tart ja a szak tech no ló gi ai elõ írásokat
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
B Szer ve zi a ter mék elõ ál lí tá si fo lya ma tot
B Rend sze re zi a gaz dál ko dá si fo lya ma tot
B Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
C Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
C Irá nyít ja az ál lat- és nö vény egész ség ügyi mun kát
B Mi nõ sé get el len õriz
A Jog sza bá lyo kat ér tel mez, al kal maz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Meg ter ve zi a min ta vé telt, min tát vesz és ér té kel
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
B Mû ve let ta ni fo lya ma to kat szer vez, irá nyít
A El len õr zi és szá mon kéri a pénz ügyi terv tel je sí té sét
B Elõ ké szí ti a terv kon cep ci ót
A Be tart ja és be tar tat ja a pénz ügyi elõ írásokat
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A Be tart ja és be tar tat ja a szám vi te li elõ írásokat
B Szám vi te li fel ada to kat old meg
A Üz le ti terv ké szí tés jogi elõ írásai
B EU-s fel té te lek is me re te, figye lembevétele
B Ke res ke del mi ügy le te ket szer vez, irá nyít, el len õriz
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mar ke ting és rek lám te vé keny sé get vé gez
B Össze han gol ja a vál lal ko zá sok te vé keny sé gét
C Köz re mû kö dik új tí pu sú szö vet ke zé si for mák ki ala kí tá sá ban
B Kü lön bö zõ szin tû pro jek te ket me ne dzsel
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
1 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat 
Dön tés ké pes ség 
Ru gal mas ság
Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
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Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
To le ran cia
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
Ér té ke lés
Kri ti kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Okok fel tá rá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Nyi tott hoz zá ál lás
In ten zív mun ka vég zés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Fel fo gó ké pes ség
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1759–06 Ter mék elõ ál lí tás, gyár tás ja ví tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Szer ve zi a mun ka fel ada to kat
Irá nyít ja a ja ví tá si, üzem fenn tar tá si, kar ban tar tá si fo lya ma to kat
Köz re mû kö dik ter ve zé si fel ada tok elõ ké szí té sé ben, meg valósításában
Anyag szük ség le tet ter vez, szá mol
Esz kö zök mû kö dõ ké pes sé gét biz to sít ja
El len õr zé si fo lya ma tok ban vesz részt
Be tart ja a pénz ügyi, szám vi te li elõ írásokat
Meg valósítja a me nedzs ment vál la lat gaz da sá gi és mar ke ting elõ írásait
Elõ ké szí ti ter me lé si fel ada tok pénz ügyi, bér- és lét szám gaz dál ko dá sát
El len õr zi az esz köz gaz dál ko dást
Anyag nyil ván tar tá so kat ve zet
Be tart ja szak te rü le te jog sza bá lyi és szab vá nyo sí tá si alapelõ írásait
Be tart ja és be tar tat ja szak te rü le te irat ke ze lé si sza bá lya it
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Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
B Pre zen tá ci ót ké szít
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
C Ide gen nyel ven tár gyal
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
A Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
A Be tart ja a szak tech no ló gi ai elõ írásokat
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
B Szer ve zi a ter mék elõ ál lí tá si fo lya ma tot
B Rend sze re zi a gaz dál ko dá si fo lya ma tot
B Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
C Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
A El len õr zi a biz ton ság tech ni kai elõ írások be tar tá sát
B Gé pé sze ti tech no ló gi á kat fej leszt
A Biz to sít ja az esz kö zök szak sze rû mû kö dõ ké pes sé gét
B Rend sze res ál la pot vizs gá la tot vé gez
B Kar ban tar tá si célú nyil ván tar tást ve zet
B Szer ve zi és irá nyít ja a kar ban tar tá si te vé keny sé get
A Be tart ja és be tar tat ja a pénz ügyi elõ írásokat
A Be tart ja és be tar tat ja a szám vi te li elõ írásokat
B Szám vi te li fel ada to kat old meg
A Üz le ti terv ké szí tés jogi elõ írásai
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mar ke ting és rek lám te vé keny sé get vé gez
B Össze han gol ja a vál lal ko zá sok te vé keny sé gét
C Köz re mû kö dik új tí pu sú szö vet ke zé si for mák ki ala kí tá sá ban
B Kü lön bö zõ szin tû pro jek te ket me ne dzsel
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
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2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pon tos ság
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Stressz tû rõ ké pes ség
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Adek vát me ta kom mu ni ká ció
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
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Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Rend sze re zõ ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Nyi tott hoz zá ál lás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fel fo gó ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1760–06 Gé pek üze mel te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Gép ja ví tá si fel ada to kat szer vez, irá nyít
Kar ban tar tá si fel ada to kat szer vez, irá nyít
Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
Fel ada tot rész fel ada tok ra bont, fe le lõ sö ket ál lít
Mi nõ ség biz to sí tá si rend szert ki dol goz és al kal maz
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
B Pre zen tá ci ót ké szít
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
C Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
B Mi nõ sé get el len õriz
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
A El len õr zi a biz ton ság tech ni kai elõ írások be tar tá sát
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B Gé pé sze ti tech no ló gi á kat fej leszt
A Biz to sít ja az esz kö zök szak sze rû mû kö dõ ké pes sé gét
B Rend sze res ál la pot vizs gá la tot vé gez
B Kar ban tar tá si célú nyil ván tar tást ve zet
B Szer ve zi és irá nyít ja a kar ban tar tá si te vé keny sé get
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat 
Ru gal mas ság
Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Stressz tû rõ ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Kül sõ meg je le nés
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ter hel he tõ ség
Ál ló ké pes ség
Erõs fi zi kum

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ud va ri as ság
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Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Kö zért he tõ ség
To le ran cia
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Át te kin tõ ké pes ség
Ter ve zés
Ér té ke lés
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Okok fel tá rá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Nyi tott hoz zá ál lás
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
In ten zív mun ka vég zés
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Ered mény ori en tált ság
Fel fo gó ké pes ség
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1761–06 Ta kar mány elõ ál lí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Szá rí tó- és ta kar mány ké szí tõ üze me ket szer vez és irá nyít
Gé pé sze ti tech no ló gi á kat fej leszt
Gé pé sze ti tech no ló gi á kat üze mel tet, kar ban tart
Gyár tá si tech no ló gi ai fo lya ma to kat fel ügyel
Elõ ál lí tott ter mé kek ér té ke sí té sét szer ve zi, el len õr zi
Mi nõ ség biz to sí tá si rend szert ki dol goz és al kal maz
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
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B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
A Irá nyít ja a gyár tá si fo lya ma to kat
B Anyag szük ség le tet ter vez és szá mol
A Gyárt mány la pot, tech no ló gi ai uta sí tást ér vé nye sít
A Be tart ja a szak tech no ló gi ai elõ írásokat
B Hi ba le he tõ sé ge ket tár fel és há rít el
B Szer ve zi a ter mék elõ ál lí tá si fo lya ma tot
B Rend sze re zi a gaz dál ko dá si fo lya ma tot
B Részt vesz a tech no ló gi ai fo lya ma tok össze ál lí tá sá ban
C Köz re mû kö dik az esz köz gaz dál ko dás ban
A Szab vá nyo kat al kal maz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Meg ter ve zi a min ta vé telt, min tát vesz és ér té kel
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Hi ba le he tõ sé get tár fel és há rít el (vissza csa to lás)
B Mû ve let ta ni fo lya ma to kat szer vez, irá nyít
A El len õr zi a biz ton ság tech ni kai elõ írások be tar tá sát
B Gé pé sze ti tech no ló gi á kat fej leszt
A Biz to sít ja az esz kö zök szak sze rû mû kö dõ ké pes sé gét
B Rend sze res ál la pot vizs gá la tot vé gez
B Kar ban tar tá si célú nyil ván tar tást ve zet
B Szer ve zi és irá nyít ja a kar ban tar tá si te vé keny sé get
B Ke res ke del mi ügy le te ket szer vez, irá nyít, el len õriz
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se

20098 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön fe gye lem
Ki tar tás
Szor ga lom, igye ke zet
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Stressz tû rõ ké pes ség
Koc ká zat vál la lás
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Irá nyí tá si kész ség
Kö zért he tõ ség
Em pa ti kus kész ség
Fo gal ma zó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Rend sze re zõ ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Ter ve zés
Ér té ke lés
Kri ti kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Okok fel tá rá sa
Nyi tott hoz zá ál lás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Kö vet kez te té si ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Ered mény ori en tált ság
Fel fo gó ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1762–06 Mû sza ki in for ma ti ka

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Is me ri a ve ze tõ mér nö kök mun ká já hoz szük sé ges hard ve re ket és szoft ve re ket
Egyéb prog ra mo kat al kal ma zá si szin ten is mer
Szá mí tó gé pes rend sze re ket és há ló za to kat ter vez, üze mel tet
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Kom mu ni ká ció tech ni kai és szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot és ke res ke del mi fel ada to kat el lát
Mi nõ ség biz to sí tá si rend szert ki dol goz és al kal maz
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
A Te le font, fény má so lót, au di o vi zu á lis esz kö zö ket hasz nál
C Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet ér té kel
B Elem zé se ket ké szít
C Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
B Pre zen tá ci ót ké szít
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Szó be li és írás be li elõ ter jesz téseket ké szít
C Kap cso la tot épít és ápol a társ szer ve ze tek kel
C Ide gen nyel ven tár gyal
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Be tart ja a szak irá nyú eti ka el vá rá sa it
A Be tart ja a szak irá nyú vi sel ke dés kul tú ra el ve it
B Mi nõ sé get el len õriz
B Ér tel me zi a szak mai út mu ta tó kat
B Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
B Biz to sít ja a gyár tás anyag és lo gisz ti kai fel té te le it
B Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
1 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
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4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Jel ké pek ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság 
Ki tar tás
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Kül sõ meg je le nés
Ter hel he tõ ség
Ál ló ké pes ség
Erõs fi zi kum

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kon szen zus kész ség
Komp ro misszum kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Kö zért he tõ ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Rend sze re zõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kri ti kus gon dol ko dás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Nyi tott hoz zá ál lás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
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In ten zív mun ka vég zés
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1774–06 A bor ké szí tés el mé le ti hát te re

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Ki hasz nál ja a szõ lõ mû ve lés bor mi nõ ség re gya ko rolt ha tá sát
Kéz ben tart ja, irá nyít ja az er je dés bio ké mi ai fo lya ma ta it
Ön ál ló an irá nyít ja és vég zi a bor ke ze lés kü lön bö zõ mû ve le te it
Fel is me ri és meg fe le lõ mó don ke ze li az eset le ges bor hi bá kat
Meg fe lel a piac el vá rá sa i nak

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Te le fon, fény má so ló, au di o vi zu á lis esz kö zök hasz ná la ta
A A szak irá nyú eti ka és vi sel ke dés kul tú ra el ve i nek be tar tá sa
A Szab vá nyok al kal ma zá sa
B Adat bá zi sok ke ze lé se és hasz ná la ta
B Mi nõ ség el len õr zés
B Bo rá sza ti be ren de zé sek ál la po tá nak rend sze res vizs gá la ta
B EU-s fel té te lek is me re te, figye lembevétele
B Kar ban tar tá si te vé keny ség szer ve zé se és irá nyí tá sa
B Vál lal ko zá sok lét re ho zá sa, meg szün te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Jel ké pek ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Kéz ügyes ség
5 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
5 Tes ti erõ
5 Tá jé ko zó dás
5 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Ru gal mas ság
Ki tar tás
Ön fe gye lem
Szer ve zõ kész ség
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Komp ro misszum kész ség
Konf lik tus ke ze lõ kész ség
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Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Kon szen zus kész ség
Ud va ri as ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Rend sze re zõ kész ség
Rend szer ben  való gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Nyi tott hoz zá ál lás
Mód sze res mun ka vég zés
Is me ret meg õr zés
Kre a ti vi tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1775-06 A bor ké szí tés gya kor la ti vo nat ko zá sai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Fel mé ri a pi a ci igé nye ket
Mi nõ sí ti a be ér ke zõ nyers anya go kat
Al kal maz za a bortör vény ál tal biz to sí tott le he tõ sé ge ket
Al kal maz za a bortör vény ben rög zí tet te ket
Al kal maz za a há za sí tás alap ve tõ sza bá lya it
Bo rá sza ti be ren de zé sek ál la po tát rend sze re sen vizs gál ja
Rend sze res ál la pot vizs gá la tot vé gez
Zá ró dol go zat ké szí té se

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Te le fon, fény má so ló, au di o vi zu á lis esz kö zök hasz ná la ta
A A szak irá nyú eti ka és vi sel ke dés kul tú ra el ve i nek be tar tá sa
A Szab vá nyok al kal ma zá sa
B Adat bá zi sok ke ze lé se és hasz ná la ta
B Mi nõ ség-el len õr zés
B Kar ban tar tá si te vé keny ség szer ve zé se és irá nyí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
2 Szö veg szer kesz tés
2 Táb lá zat ke ze lés
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Mennyi ség ér zék
4 Szak mai nyel vi írás kész ség
4 Szak mai nyel vi hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Ru gal mas ság
Ki tar tás
Ön fe gye lem
Szer ve zõ kész ség
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
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Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Komp ro misszum kész ség
Konf lik tus ke ze lõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Kon szen zus kész ség
Ud va ri as ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Rend sze re zõ kész ség
Rend szer ben  való gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
Nyi tott hoz zá ál lás
Mód sze res mun ka vég zés
Is me ret meg õr zés
Kre a ti vi tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1776–06 Bo rá sza ti be ren de zé sek mû köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka vé del mi elõ írásokat
Ter ve zi és el vé gez te ti a be ren de zé sek terv sze rû kar ban tar tá sát
Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a gyár tó cé gek meg úju ló kí ná la tát
Üze mel te té si nap ló ké szít, il let ve ké szít tet
El há rít ja a vá rat lan hi bá kat

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Te le fon, fény má so ló, au di o vi zu á lis esz kö zök hasz ná la ta
A A szak irá nyú eti ka és vi sel ke dés kul tú ra el ve i nek be tar tá sa
A Szab vá nyok al kal ma zá sa
B Adat bá zi sok ke ze lé se és szá mí tó gé pes prog ra mok hasz ná la ta
B Mi nõ ség-el len õr zés
B Bo rá sza ti be ren de zé sek ál la po tá nak rend sze res vizs gá la ta
B Kar ban tar tá si te vé keny ség szer ve zé se és irá nyí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 Szö veg szer kesz tés
2 Táb lá zat ke ze lés
3 Jel ké pek ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség
4 Szak mai nyel vi hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Ru gal mas ság
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Ki tar tás
Ön fe gye lem
Szer ve zõ kész ség
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
Kon szen zus kész ség
Ud va ri as ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Rend sze re zõ kész ség
Rend szer ben  való gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
In ten zív mun ka vég zés
Hi ba ke re sés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1777–06 Bo rá sza ti me nedzs ment tel kap cso la tos fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Fi gye lem mel kí sé ri és is me ri a piac el vá rá sa it, il let ve an nak moz gá sát
Be tart ja a bor pi ac tör vényszerûségeit
Ha té ko nyan köz re mû kö dik a bor ké szí tés, bor ke ze lés és tá ro lás mi nõ ség biz to sí tá sá ban
Al kal maz za a bo rok ere det vé del mi sza bá lya it
Mar ke ting és rek lám te vé keny sé get vé gez a bor szak má ban
Bor gaszt ro nó mi ai és bor kul tú rai is me re tei se gít sé gé vel vé gez ter mék fej lesz tést
A min den ko ri adó és szám vi te li tör vényeket al kal maz za az adó be val lás nál

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Te le fon, fény má so ló, au di o vi zu á lis esz kö zök hasz ná la ta
A A szak irá nyú eti ka és vi sel ke dés kul tú ra el ve i nek be tar tá sa
A Szab vá nyok al kal ma zá sa
B Adat bá zi sok ke ze lé se és hasz ná la ta
B Mi nõ ség-el len õr zés
B Bo rá sza ti be ren de zé sek ál la po tá nak rend sze res vizs gá la ta
B EU-s fel té te lek is me re te, figye lembevétele
B Kar ban tar tá si te vé keny ség szer ve zé se és irá nyí tá sa
B Vál lal ko zá sok lét re ho zá sa, meg szün te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 Szö veg szer kesz tés
2 Táb lá zat ke ze lés
3 Jel ké pek ér tel me zé se
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4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség
4 Szak mai nyel vi hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Pre ci zi tás
Pon tos ság
Ön ál ló ság
Ru gal mas ság
Ki tar tás
Ön fe gye lem
Szer ve zõ kész ség
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
Kon szen zus kész ség
Ud va ri as ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Hely zet fel is me rés
Rend sze re zõ kész ség
Rend szer ben  való gon dol ko dás
Lo gi kus gon dol ko dás
In ten zív mun ka vég zés
Hi ba ke re sés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2728–08 Ter mé szet tu do má nyi, gaz da sá gi és tár sa dal mi alap is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Al kal maz za a mun ká já hoz szük sé ges szá mí tás tech ni kai és tér in for ma ti kai prog ra mo kat
Is me ri a szõ lé szet és bo rá szat bi o ló gi ai és ké mi ai alap ja it
Szak mai, pi a ci in for má ci ó kat sze rez
Kap cso la tot te remt és tart a part ne rek kel
Össze ren de li a fel ada to kat és az erõ for rá so kat
El vég zi az ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat
El len õriz, ér té kel, mi nõ sít, fej leszt
Részt vesz a pá lyá za tok el ké szí té sé ben
Az el nyert pá lyá za tok rész fel ada ta it meg old ja
Be tart ja és be tar tat ja szak te rü le té nek kör nye zet vé del mi elõ írásait
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka vé del mi, hi gi é ni ai és tûz vé del mi elõ írásokat
Szak szó kinccsel ren del ke zik leg alább egy ide gen nyel ven
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Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
A Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
B Ada to kat gyûjt és nyil ván tart
B Vál lal ko zá si és jogi alap is me re tek kel ren del ke zik
B Jár tas a szõ lõ nö vény bi o ló gi ai vo nat ko zá sa i ban
B Bor ké mi ai is me re tek kel ren del ke zik
C Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
B Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
C Kap cso la tot épít és ápol a part ne rek kel
C Ide gen nyel ven tár gyal

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 Szö veg szer kesz tés, MS Word, La tex
2 Táb lá zat ke ze lés, MS Ex cel
2 Adat bá zis-ke ze lés, Arc vi ew, Id ri si
2 Pre zen tá ció, Ado be Il lust ra tor, MS Po wer Po int, Ado be Pho tos hop
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Tu do má nyos szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû kom mu ni ká ci ós kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa és ér tel me zé se
4 Di ag ra mok, gra fi ko nok ér tel me zé se
4 Kö zép szin tû szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Ru gal mas ság
Ön fe gye lem
Szor ga lom
Stressz tû rõ ké pes ség
Fej lõ dõ ké pes ség
Ter hel he tõ ség
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Tü re lem
Ki tar tás
El hi va tott ság
Ki egyen sú lyo zott ság
Ál ló ké pes ség
Tû rõ ké pes ség

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20107



Kéz ügyes ség
Lá tás
Ta pin tás
Szag lás
Íz ér zé ke lés

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Komp ro misszum kész ség
Kö zért he tõ ség
Ha tá ro zott ság
Ud va ri as ság
Konf lik tus meg ol dó, és -ke rü lõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ, és -fenn tar tó kész ség
Kon szen zus kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Em pa ti kus kész ség
Nyelv he lyes ség
Fo gal ma zó kész ség
To le ran cia
Irá nyít ha tó ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek meg fe le lõ al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Ter ve zés
Lé nyeg fel is me rés
El len õr zõ ké pes ség
Prob lé ma ele me zés, -fel tá rás
Mód sze res mun ka vég zés
Át te kin tõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Lo gi kus gon dol ko dás
Okok fel tá rá sa
Gya kor la ti as fel adat fel mé rés
Új öt le tek ki pró bá lá sa
Ered mény ori en tált ság
Em lé ke zõ ké pes ség
Elõ vi gyá za tos ság
Kö vet kez te té si ké pes ség
In ten zív mun ka vég zés
Kre a ti vi tás
Ma te ma ti kai kész ség
Hi ba ke re sés
Fel fo gó ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2729–08 Szõ lé szet-bo rá szat

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Tu da to san al kal maz za a szõ lõ ter mesz tés bi o ló gi ai, rend szer ta ni, öko ló gi ai is me ret anya gát
Kéz ben tart ja az ül tet vény fenn tar tá sát és mû ve lé si te vé keny sé gét
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Vég re hajt ja, szer ve zi, fel ügye li a szü re ti elõ ké szü le te ket
Ve ze ti a szõ lõ fel dol go zás fo lya ma tát
Biz to sít ja az új bor ke ze lés fel té te le it
Irá nyít ja és ér té ke li a napi te vé keny sé ge ket
Meg ha tá roz za a bor ke ze lés irá nya it és vég re hajt ja a szük sé ges ke ze lé se ket
Biz to sít ja a pa lac ko zás fel té te le it
Ér vé nye sí ti a hi gi é ni ai és kör nye zet vé del mi szem pon to kat
Fo lya ma to san vég zi, vagy vé gez te ti a bo rok ér zék szer vi el len õr zé sét
Mû köd te ti a kap cso ló dó tech ni kai be ren de zé se ket
Biz to sít ja a tech ni kai be ren de zé sek mû kö dõ ké pes sé gét, meg szer ve zi kar ban tar tá su kat
Be kap cso ló dik a vál la lat ke res ke del mi, gaz da sá gi és pénz ügyi dön té se i be
A mun ka cso por tok te vé keny sé gét meg szer ve zi, irá nyít ja
A mun ka fo lya ma tok nál a mun ka- és tûz vé del mi elõ írásokat be tart ja és be tar tat ja
A kör nye zet vé del mi elõ írásoknak meg fele lõen vég zi mun ká ját
Meg ha tá roz za a te rü le ten ta lál ha tó ká ro sí tó kat és meg ter ve zi a vé de ke zést
Meg ha tá roz za a nö vé nyen ta lál ha tó kór oko zó kat és meg ter ve zi a vé de ke zést

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
B Ér té ke li a szõ lé sze ti és bo rá sza ti gaz da sá gi és pi a ci kör nye ze tet
A Szer ve zi a szõ lé sze ti mun ka fo lya ma to kat
A Szer ve zi a bo rá sza ti és pin cé sze ti mun ka fo lya ma to kat
B Ide gen nyel ven tár gyal
B Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Szõ lõ- és bor mi nõ sé get el len õriz
A Bor mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Biz to sít ja a bor ké szí tés lo gisz ti kai fel té te le it
A Biz to sít ja a szõ lõ ter me lés lo gisz ti kai fel té te le it
C Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
C Ve võ szol gá la tot szer vez
A Te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
C Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
B Szõ lé sze ti és bo rá sza ti szak iro dal mat ta nul má nyoz

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 Szö veg szer kesz tés, MS Word, La tex
2 Táb lá zat ke ze lés, MS Ex cel
2 Adat bá zis-ke ze lés, Arc vi ew, Id ri si
2 Pre zen tá ció, Ado be Il lust ra tor, MS Po wer Po int, Ado be Pho tos hop
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Tu do má nyos szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû kom mu ni ká ci ós kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa és ér tel me zé se
4 Di ag ra mok, gra fi ko nok ér tel me zé se
4 Kö zép szin tû szá mo lá si kész ség
5 Tám rend szer ki ala kí tá sa
5 Szõ lõ te le pí té si mun ká la tok is me re te
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Ru gal mas ság
Ön fe gye lem
Szor ga lom
Stressz tû rõ ké pes ség
Fej lõ dõ ké pes ség
Ter hel he tõ ség
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Tü re lem
Ki tar tás
El hi va tott ság
Ki egyen sú lyo zott ság
Ál ló ké pes ség
Tû rõ ké pes ség
Szag lás
Íz ér zé ke lés

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Komp ro misszum kész ség
Kö zért he tõ ség
Ha tá ro zott ság
Ud va ri as ság
Konf lik tus meg ol dó, és -ke rü lõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ, és -fenn tar tó kész ség
Kon szen zus kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Em pa ti kus kész ség
Nyelv he lyes ség
Fo gal ma zó kész ség
To le ran cia
Irá nyít ha tó ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák: 
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek meg fe le lõ al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Ter ve zés
Lé nyeg fel is me rés
El len õr zõ ké pes ség
Prob lé ma ele me zés, -fel tá rás
Mód sze res mun ka vég zés
Át te kin tõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Lo gi kus gon dol ko dás
Okok fel tá rá sa
Gya kor la ti as fel adat fel mé rés
Új öt le tek ki pró bá lá sa
Ered mény ori en tált ság
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Em lé ke zõ ké pes ség
Elõ vi gyá za tos ság
Kö vet kez te té si ké pes ség
In ten zív mun ka vég zés
Kre a ti vi tás
Ma te ma ti kai kész ség
Hi ba ke re sés
Fel fo gó ké pes ség
Fi gye lem össz pon to sí tás
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2730–08–06 Bor ke res ke de lem, bor tu riz mus, bor gaszt ro nó mia

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma: 

Fel adat pro fil: 
Tu da to san al kal maz za a bor mar ke ting is me ret anya gát
Elõ ké szí ti, meg ter ve zi, le bo nyo lít ja a bor ke res ke del mi mun ká la to kat
Elem zé se ket ké szít a bor for ga lom mér té ké rõl
Vég re hajt ja, szer ve zi, me ne dzse li a bor mar ke ting fel ada ta it
Irá nyít ja és ér té ke li a napi te vé keny sé ge ket
Meg ha tá roz za a bor ke ze lés irá nya it és vég re hajt ja a szük sé ges ke ze lé se ket
Biz to sít ja a pa lac ko zás fel té te le it
Ér vé nye sí ti a hi gi é ni ai és kör nye zet vé del mi szem pon to kat
Fo lya ma to san vég zi, vagy vé gez te ti a bo rok ér zék szer vi el len õr zé sét
Mû köd te ti a kap cso ló dó tech ni kai be ren de zé se ket
Irá nyít ja a pa lac ko zás, bor tar tó sí tás fel adat kö rét
Biz to sít ja a tech ni kai be ren de zé sek mû kö dõ ké pes sé gét, meg szer ve zi kar ban tar tá su kat
Biz to sít ja a bor ke res ke de lem, bor tu riz mus, bor gaszt ro nó mia tár gyi és esz köz fel té te le ket
Ve ze ti a vál la lat ke res ke del mi, gaz da sá gi és pénz ügyi dön té se it
A mun ka cso por tok te vé keny sé gét meg szer ve zi, irá nyít ja
A mun ka fo lya ma tok nál a mun ka- és tûz vé del mi elõ írásokat be tart ja és be tar tat ja
A kör nye zet vé del mi elõ írásoknak meg fele lõen vég zi mun ká ját
Rend sze res bor mi nõ ség vizs gá la tot tart

Tu laj don ság pro fil: 

Szak mai kom pe ten ci ák: 

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek: 
A Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
A Ada tok gyûj té se és nyil ván tar tá sa
A Pre zen tá ci ót ké szít
A Au di o vi zu á lis esz kö zök hasz ná la ta
B Szá mí tó gé pes prog ra mo kat hasz nál
B Hasz nál ja és ke ze li az adat bá zi so kat
B Szá mí tó gé pes nyil ván tar tást vé gez
A Szá mí tó gé pes ve võ szol gá la tot szer vez
B Elem zi a gaz dál ko dá si össze füg gé se ket
B Szak iro dal mat ta nul má nyoz
A Ide gen nyel ven tár gyal
A Tár gyi la gos tá jé koz ta tást nyújt az ügy fe lek nek
A Mi nõ sé get biz to sít és el len õriz
A Szer ve zi a mun ka fo lya ma to kat
A Kap cso la tot épít és ápol a szak szer ve ze tek kel
A Meg valósítja a me nedzs ment elõ írásait
A Mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: 
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
2 Szö veg szer kesz tés, MS Word, La tex
2 Táb lá zat ke ze lés, MS Ex cel
2 Adat bá zis-ke ze lés, Arc vi ew, Id ri si
2 Pre zen tá ció, Ado be Il lust ra tor, MS Po wer Po int, Ado be Pho tos hop
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Tu do má nyos szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû kom mu ni ká ci ós kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa és ér tel me zé se
4 Di ag ra mok, gra fi ko nok ér tel me zé se
4 Kö zép szin tû szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: 
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Ru gal mas ság
Ön fe gye lem
Szor ga lom
Stressz tû rõ ké pes ség
Fej lõ dõ ké pes ség
Ter hel he tõ ség
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Tü re lem
Ki tar tás
El hi va tott ság
Ki egyen sú lyo zott ság
Ál ló ké pes ség
Tû rõ ké pes ség
Szag lás
Íz ér zé ke lés

Tár sas kom pe ten ci ák: 
Komp ro misszum kész ség
Kö zért he tõ ség
Ha tá ro zott ság
Ud va ri as ság
Konf lik tus meg ol dó, és -ke rü lõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ, és -fenn tar tó kész ség
Kon szen zus kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Em pa ti kus kész ség
Nyelv he lyes ség
Fo gal ma zó kész ség
To le ran cia
Irá nyít ha tó ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
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Mód szer kom pe ten ci ák: 
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek meg fe le lõ al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Ter ve zés
Lé nyeg fel is me rés
El len õr zõ ké pes ség
Prob lé ma ele me zés, -fel tá rás
Mód sze res mun ka vég zés
Át te kin tõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Lo gi kus gon dol ko dás
Okok fel tá rá sa
Gya kor la ti as fel adat fel mé rés
Új öt le tek ki pró bá lá sa
Ered mény ori en tált ság
Em lé ke zõ ké pes ség
Elõ vi gyá za tos ság
Kö vet kez te té si ké pes ség
In ten zív mun ka vég zés
Kre a ti vi tás
Ma te ma ti kai kész ség
Hi ba ke re sés
Fel fo gó ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

Az 55 621 01 0010 55 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1745–06 In for ma ti ka, kom mu ni ká ció, hu mán kap cso la tok

1758–06 Ag rár ke res ke de lem, vál lal ko zás

Az 55 621 01 0010 55 02 azo no sí tó szá mú, Bor tech no ló gus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1745–06 In for ma ti ka, kom mu ni ká ció, hu mán kap cso la tok

1774–06 A bor ké szí tés el mé le ti hát te re

1775–06 A bor ké szí tés gya kor la ti vo nat ko zá sai

1776–06 Bo rá sza ti be ren de zé sek mû köd te té se

1777–06 Bo rá sza ti me nedzs ment tel kap cso la tos fel ada tok

Az 55 621 01 0010 55 03 azo no sí tó szá mú, Élel mi szer ipa ri me ne dzser meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1745–06 In for ma ti ka, kom mu ni ká ció, hu mán kap cso la tok

1746–06 Élel mi szer ipa ri gyár tás

1747–06 Vál lal ko zás alap jai

1748–06 Élel mi szer ipa ri ter mék elõ ál lí tá sa

1749–06 Be ren de zé sek mû köd te té se

1750–06 Me nedzs ment-me ne dzser

Az 55 621 01 0010 55 04 azo no sí tó szá mú, Mé nes gaz da meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1745–06 In for ma ti ka, kom mu ni ká ció, hu mán kap cso la tok

1757–06 Ló tar tás sal és lo vas sport tal kap cso la tos fel ada tok
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Az 55 621 01 0010 55 05 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1745–06 In for ma ti ka, kom mu ni ká ció, hu mán kap cso la tok

1751–06 Me zõ gaz da sá gi ter mék elõ ál lí tás és for gal ma zás

1752–06 Te vé keny ség össze han go lás

1753–06 Me zõ gaz da sá gi ter mék komp lex elõ ál lí tá sa és szer ve zé se

1754–06 Vál lal ko zá sok gaz dál ko dá sa

1755–06 Ter me lés, ér té ke sí tés a bo rá szat ban

1756–06 Vi dék fej lesz tés me ne dzse lé se

Az 55 621 01 0010 55 06 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1745–06 In for ma ti ka, kom mu ni ká ció, hu mán kap cso la tok

1759–06 Ter mék elõ ál lí tás, gyár tás ja ví tás

1760–06 Gé pek üze mel te té se

1761–06 Ta kar mány elõ ál lí tás

1762–06 Mû sza ki in for ma ti ka

Az 55 621 01 0010 55 07 azo no sí tó szá mú, Szõ lész, bo rász szak tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1745–06 In for ma ti ka, kom mu ni ká ció, hu mán kap cso la tok

2728–08 Ter mé szet tu do má nyi, gaz da sá gi és tár sa dal mi alap is me re tek

2729–08 Szõ lé szet-bo rá szat

2730–08 Bor ke res ke de lem, bor tu riz mus, bor gaszt ro nó mia

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei: 

Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo nyít vány

Zá ró dol go zat el ké szí té se és be adá sa

2. A szak mai vizs ga ré szei: 

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 

1745–06 In for ma ti ka, kom mu ni ká ció, hu mán kap cso la tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 

In for ma ti kai, kom mu ni ká ci ós, el len õr zé si, ter ve zé si fel ada tok meg ol dá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 

1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 

1746–06 Élel mi szer ipa ri gyár tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 

Élel mi szer ipa ri gyár tá si fel ada tok meg ol dá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1747–06 Vál lal ko zás alap jai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Vál lal ko zás sal kap cso la tos fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1748–06 Élel mi szer ipa ri ter mék elõ ál lí tá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Élel mi szer ipa ri tech no ló gi ai fo lya ma tok kal kap cso la tos fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Élel mi szer-ipa ri tech no ló gi ai me ne dzse ri is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1749–06 Be ren de zé sek mû köd te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Élel mi szer ipa ri be ren de zés mû kö dé sé nek be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Élel mi szer-ipa ri gé pész me ne dzse ri is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1750–06 Me nedzs ment-me ne dzser
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Élel mi szer-ipa ri vál lal ko zá si, me ne dzse ri fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Élel mi szer-ipa ri vál lal ko zá si is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%
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7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1751–06 Me zõ gaz da sá gi ter mék elõ ál lí tás és for gal ma zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi ter mék elõ ál lí tás és hoz zá kap cso ló dó fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 100%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1752–06 Te vé keny ség össze han go lás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi ter mék elõ ál lí tás szer ve zé se, fel ügye le te
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi áru ter me lõi me ne dzse ri fel ada tok meg ol dá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1753–06 Me zõ gaz da sá gi ter mék komp lex elõ ál lí tá sa és szer ve zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Nö vé nyi és ál la ti ere de tû ter mék elõ ál lí tá sa, fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi ter mék fel dol go zó me ne dzser asszisz ten si fel ada tok meg ol dá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

10. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1754–06 Vál lal ko zá sok gaz dál ko dá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Vál lal ko zá si, gaz dál ko dá si is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zói me ne dzser asszisz ten si is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:  szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%
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11. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1755–06 Ter me lés, ér té ke sí tés a bo rá szat ban
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Bor ter me lé si és vin cel lér fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Vin cel lér- és bor me ne dzse ri is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:  szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

12. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1756–06 Vi dék fej lesz tés me ne dzse lé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Vi dék fej lesz té si is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Vi dék fej lesz té si me ne dzse ri is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

13. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1757–06 Ló tar tás sal és lo vas sport tal kap cso la tos fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Ló te nyész tés sel és ló hasz ná lat tal kap cso la tos fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
A mé nes gaz da fel ada tai, szak mai is me re te i nek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

14. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1758–06 Ag rár ke res ke de lem, vál lal ko zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Ag rár ke res ke del mi, vál lal ko zá si is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz ten si is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

15. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1759–06 Ter mék elõ ál lí tás, gyár tás ja ví tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Gép üze mel te té si, ja ví tá si, kar ban tar tá si fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 100%

16. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1760–06 Gé pek üze mel te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Ja ví tá si, kar ban tar tá si fel ada tok szer ve zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi gép üzem fenn tar tá si me ne dzser asszisz ten si is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

17. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1761–06 Ta kar mány elõ ál lí tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Ter mény fel dol go zó, ta kar mány ké szí tõ üzem szer ve zé si fel ada tai, el len õr zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Ter mény fel dol go zó, ta kar mány ké szí tõ me ne dzser asszisz ten si is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%

18. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1762–06 Mû sza ki in for ma ti ka
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi mû sza ki in for ma ti kai fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Me zõ gaz da sá gi mû sza ki in for ma ti kai me ne dzser asszisz ten si is me re tek (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 80%
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19. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1774–06 A bor ké szí tés el mé le ti hát te re
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
A bor elõ ál lí tás sal kap cso la tos fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 100%

20. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1775–06 A bor ké szí tés gya kor la ti vo nat ko zá sai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Bo rá sza ti tech no ló gi ai fo lya ma tok kal kap cso la tos fel ada tok meg ol dá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Bo rá sza ti tech no ló gi ai, me ne dzse ri is me re tek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 15 perc (fel ké szü lé si idõ 10 perc, vá lasz adá si idõ 5 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

21. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1776–06 Bo rá sza ti be ren de zé sek mû köd te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
Alap ve tõ bo rá sza ti gé pek, be ren de zé sek mû köd te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Alap ve tõ bo rá sza ti gé pek, be ren de zé sek mû kö dé sé nek el mé le ti hát te re
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ: 30 perc, vá lasz adá si idõ: 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

22. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
1777–06 Bo rá sza ti me nedzs ment tel kap cso la tos fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
A bor kul tú ra, il let ve bor gaszt ro nó mia te rü le tét érin tõ fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
A bor pi ac cal, for gal ma zás sal, bor tu riz mus sal kap cso la tos fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ: 30 perc, vá lasz adá si idõ: 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

23. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2728–08 Ter mé szet tu do má nyi, gaz da sá gi és tár sa dal mi alap is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
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Ter mé szet tu do má nyi, gaz da sá gi és tár sa dal mi ala pok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ: 30 perc, vá lasz adá si idõ: 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
Szá mí tás tech ni kai és bi o ló gi ai-ké mi ai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

24. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2729–08 Szõ lé szet-bo rá szat
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
A szõ lé szet tel és bo rá szat tal kap cso la tos fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
A szõ lész, bo rász szak tech ni kus fel ada tai, szak mai is me re te i nek al kal ma zá sa (szak dol go zat vé dé se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

25. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se: 
2730–08 Bor ke res ke de lem, bor tu riz mus, bor gaszt ro nó mia
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat: 
A bor mar ke ting gel kap cso la tos fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ: 30 perc, vá lasz adá si idõ: 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat: 
A bor mar ke ting gya kor la ti al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya: 
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan: 

Az 55 621 01 0010 55 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50
14. vizs ga rész: 50

Az 55 621 01 0010 55 02 azo no sí tó szá mú, Bor tech no ló gus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

 1. vizs ga rész: 20
19. vizs ga rész: 20
20. vizs ga rész: 20
21. vizs ga rész: 20
22. vizs ga rész: 20

Az 55 621 01 0010 55 03 azo no sí tó szá mú, Élel mi szer ipa ri me ne dzser meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
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3. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 20

Az 55 621 01 0010 55 04 azo no sí tó szá mú, Mé nes gaz da meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
13. vizs ga rész: 80

Az 55 621 01 0010 55 05 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
7. vizs ga rész: 10
8. vizs ga rész: 15
9. vizs ga rész: 15
10. vizs ga rész: 15
11. vizs ga rész: 15
12. vizs ga rész: 15

Az 55 621 01 0010 55 06 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens meg ne ve zé sû el ága zás hoz
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

 1. vizs ga rész: 20
15. vizs ga rész: 20
16. vizs ga rész: 20
17. vizs ga rész: 20
18. vizs ga rész: 20

Az 55 621 01 0010 55 07 azo no sí tó szá mú, Szõ lész, bo rász szak tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
23. vizs ga rész: 20
24. vizs ga rész: 30
25. vizs ga rész: 30

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Ag rár ke res -
ke del mi

me ne dzser -
asszisz tens

Bor tech no -
ló gus

Élel mi szer -
ipa ri

me ne dzser
Mé nes gaz da

Me zõ gaz da -
sá gi

me ne dzser -
asszisz tens

Me zõ gaz -
da sá gi

mû sza ki
me ne dzser -
asszisz tens

Szõ lész,
bo rász

szak tech ni kus

Szá mí tás tech ni kai esz kö zök X X X X X X X

In ter net hoz zá fé rés X X X X X X X

Iro da fel sze re lé sek X X X X X X X

Jog sza bály gyûj te mény X X X X X X X

Kom mu ni ká ció esz kö zök X X X X X X X

Min ta vé tel esz kö zei, be ren de zé sei,
la bor fel sze re lés

X X X X
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A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Ag rár ke res -
ke del mi

me ne dzser -
asszisz tens

Bor tech no -
ló gus

Élel mi szer -
ipa ri

me ne dzser
Mé nes gaz da

Me zõ gaz da -
sá gi

me ne dzser -
asszisz tens

Me zõ gaz -
da sá gi

mû sza ki
me ne dzser -
asszisz tens

Szõ lész,
bo rász

szak tech ni kus

Táv ér zé ke lõk, ál la pot re giszt rá ló
mû sze rek, vész jel zõk,
vész kap cso lók

X

Nö vé nyi és ál la ti ter mé kek
elõ ál lí tá sá nak gé pei, be ren de zé sei,
eszközei

X

Szõ lõ fel dol go zás és bo rá szat gé pei,
esz kö zei, be ren de zé sei

X X X

Ló ápo lás szer szá mai, esz kö zei,
be ren de zé sei

X

Ló te nyész tés esz kö zei,
be ren de zé sei

X

Ál lat egész ség ügyi mû sze rek,
vizs gá lók

X

Ta kar mány elõ ké szí tés, to váb bí tás
és ada go lás esz kö zei, be ren de zé sei

X

Ló szer szá mok és tar to zé ka ik X

Ló fo ga tok és tar to zé ka ik X

Gép ja ví tás, -kar ban tar tás
szer szá mai, esz kö zei, be ren de zé sei

X X X

Ta kar mány elõ ké szí tõ és -szá rí tó
be ren de zé sek, eszközök

X

Egyé ni vé dõ fel sze re lés X X X X X X X

Mun ka biz ton sá gi be ren de zé sek X X X X X X X

Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek X X X X X X X

Tá ro ló- és szál lí tó hor dók, tar tá lyok X X

Pin ce esz kö zök X X

Fej tõ ve ze ték és sze rel vé nyei X X

La bo ra tó ri u mi alap fel sze re lés X X

Fej tõ gé pek X X

Ké ne zõ be ren de zés X X

Sze pa rá to rok X X

Szû rõ be ren de zé sek X X

Hõ ke ze lõ be ren de zé sek X X

Szõ lõ ápo lás ké zi szer szá mai,
kis gé pei

X X

Fém ipa ri ké zi szer szá mok, kis gé pek X

Sze re lõ szer szá mok X X

Pa lac ko zó gép X X

Du gó zó gép X X

Cim ké zõ gép X X

Szi vattyúk X X

VII.

Egyebek

Az össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta ma: 4 hét.”
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8.
A 9. sor szá mú AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IV. és V. fe -

je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2201–06 Ke res ke de lem, vál lal ko zás és ügy vi tel

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel mé ri a vál lal ko zás be in dí tá sá nak, a tár sa ság mû kö dé sé nek fel té te le it
Biz to sít ja a he lyi adott sá gok nak meg fele lõen vá lasz tott vál lal ko zá si for ma be in dí tá sá nak és mû kö dé sé nek fel té te le it
Pi ac ku ta tást vé gez/vé gez tet
Üz le ti ter vet ké szít/ké szít tet
A ha tá lyos gaz da sá gi és jogi sza bá lyo zók nak meg fele lõen mû köd te ti a vál lal ko zá sát/gaz da sá gát
Szük ség ese tén át ala kít ja vagy meg szün te ti a vál lal ko zá sát
Nyil ván tar tás(oka)t ve zet
Bi zony la tot ál lít ki
Szá mí tó gé pes szoft ve re ket hasz nál
Ter vet, pá lyá za tot ké szít/ké szít tet
Tá mo ga tást igé nyel
Üz le ti le ve le zést foly tat
Je len tést, ki mu ta tást ké szít, adat szol gál ta tást vé gez
Ál la tot vá sá rol
Be szer zi a ta kar mányt
Nö vény ter mesz tés hez szük sé ges anya got vá sá rol (ve tõ mag, mû trá gya, nö vény vé dõ szer)
Ál la tot ér té ke sít
Ter ményt, ter mé ket ér té ke sít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Alap fo gal mak
B Gya kor la ti gaz da sá gi is me re tek
C Szám vi te li alap is me re tek
C Mun ka vi szony ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
C A ter mõ föld re vo nat ko zó sza bá lyok
C Me zõ gaz da sá gi ter mék ér té ke sí té si szer zõ dés
C Pénz sze re pe a pi ac gaz da ság ban
C Pénz ügyi, pénz in té ze ti rend szer, pénz ügyi szol gál ta tá sok
C Ér ték pa pí rok, tõzs de
C Vál lal ko zás pénz ügyei
C Egyé ni vál lal ko zás adó zá sa
C Tár sas vál lal ko zá si for mák (bt., kft.) adó fi ze té si kö te le zett sé gei
B A vál lal ko zá si for mák jel lem zõi
B Vál lal ko zás lé te sí té se
B A szük sé ges tár gyi és sze mé lyi (mun ka erõ) fel té te lek ki ala kí tá sa
C Az üz le ti terv fel épí té se, tar tal ma, a ter ve zés mód sze rei, GYELV-elem zés
C Pá lyá zat ké szí tés, a tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek sza bá lyai
B A vál lal ko zás mû köd te té se
B A vál lal ko zás át ala kí tá sá nak és meg szün te té sé nek for mái
C A pi ac ku ta tás mód sze rei
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A Bi zony la ti elv és fe gye lem, bi zony la tok ki töl té se
C Az üz le ti tár gya lás részt ve või, me ne te, ki ér té ke lé se
A Nyil ván tar tá sok ve ze té se
A Szá mí tó gé pes adat nyil ván tart ás
B A kom mu ni ká ció mód sze rei, esz kö zei
A Az üz le ti le ve le zés sza bá lyai
B Pi a ci is me re tek (a piac funk ci ói, sze rep lõi, tí pu sai)
B Pi ac be fo lyá so ló té nye zõk (el adás/vá sár lás ösz tön zés, rek lám, sze mé lyes el adás, imázs)
C Be szer zést/vá sár lást be fo lyá so ló té nye zõk
C Be szer zés/vá sár lás fo lya ma ta
C Lo gisz ti ka
B Ér té ke sí té si mó dok
B Ér té ke sí tést be fo lyá so ló té nye zõk

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Ru gal mas ság
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Koc ká zat vál la lás
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Kül sõ meg je le nés
Szor ga lom, igye ke zet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Meg gyõ zõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kez de mé nye zõ kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ud va ri as ság
Em pa ti kus kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Okok fel tá rá sa
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Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2205–06 Gép üze mel te tés és -kar ban tar tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Erõ gé pet kar ban tart
Az ál lat tar tás gé pe it kar ban tart ja
Mun ka gé pe ket kar ban tart
Az épü le te ket, épít mé nye ket kar ban tart ja

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Gé pé sze ti és épí té sze ti anyag is me ret
C Gép ele mek
C Me zõ gaz da sá gi erõ gé pek fel épí té se, mû kö dé se
B A ta laj mû ve lés gé pe i nek fel épí té se, mû kö dé se
B A táp anyag-vissza pót lás gé pe i nek fel épí té se, mû kö dé se
B Ve tés és ül te tés gé pe i nek fel épí té se, mû kö dé se
B A nö vény vé de lem gé pei fel épí té se, mû kö dé se
C Az ön tö zés gé pei
B A be ta ka rí tás gé pei
C Az ál lat tar tó te le pek épü le tei, épü let szer ke ze tek
C Erõ gé pek kar ban tar tá sa
C Nö vény ter mesz té si mun ka gé pek kar ban tar tá sa
C Ál lat tar tás gé pe i nek kar ban tar tá sa
C Ál lat tar tás épü le te i nek kar ban tar tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Okok fel tá rá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Lo gi kus gon dol ko dás
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ta laj mû ve lést vé gez
Ve tést, ül te tést vé gez
Ta laj vizs gá la tot vé gez tet
Táp anyag-vissza pót lást vé gez
Ta laj vé del mi mun kát vé gez
Kár te võk és kór oko zók el len vé de ke zik
Nö vény ápo lást vé gez
Gaz dál ko dá sá hoz kap cso ló dó in for má ci ó kat gyûjt (me te o ro ló gi ai, jog sza bály stb.)
Ter més becs lést vé gez
Be ta ka rít ja a ter mést
Ter ményt ke zel
Op ti má lis el he lye zést és mik ro klí mát biz to sít
Ál la to kat ápol, cso por to sít, mi nõ sít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ag ro me te o ro ló gia
C A ta laj ki ala ku lá sa
C A ta laj fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai tu laj don sá gai
B A ta la jok min ta vé te le, ta laj vizs gá la ti mód sze rek
C Ta laj rend szer tan, ta laj tí pu sok
B Ta laj ja ví tás (sa va nyú, szi kes, ho mok és láp ta la jok ja ví tá sa)
B Ta laj vé de lem: eró zió és def lá ció
B Szer ves trá gyá zás
B Mû trá gyá zás
B Ta laj mû ve lés alap mû ve le tei, esz kö zei, azok mun ká ja, ta laj mû ve lé si rend sze rek
B Sza po rí tás
B Nö vény ápo lás (ta laj ápo lás, ön tö zés, nö vény vé de lem)
B Be ta ka rí tás (ter més becs lés, be ta ka rí tá si mó dok)
B Tar tó sí tás, ter mé nyek tá ro lá sa
A Ve szé lyes anya gok és hul la dé kok
B Test tá jak
B Emész tõ ké szü lék fel osz tá sa, emész tés fo lya ma ta
B A hím és a nõi nemi ké szü lék ana tó mi ai fel épí té se, mû kö dé se
B Tej mi rigy fel épí té se, te jel vá lasz tás, tej le adás jel lem zõi
C Ér ték mé rõ tu laj don sá gok
C Ne me sí tés fo lya ma ta
B A gaz da sá gi ál la tok sza po rí tá sa
C A gaz da sá gi ál la tok el he lye zé se, gon do zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Tér ér zé ke lés
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2203–06 Nö vény ter mesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Tar ló hán tást vé gez
Szán tást vé gez
Szán tást el mun kál
Mag ágyat ké szít
Ve tõ ma got vet
Ta laj vizs gá la tot vé gez tet
Táp anyag-vissza pót lást vé gez
Ta laj vé del mi mun kát vé gez
Kár te võk és kór oko zók el len vé de ke zik
Gyo mot írt (sza bá lyoz)
Ön tö zést vé gez
Spe ci á lis nö vény ápo lást vé gez (ide ge nel, cím erez)
Gaz dál ko dá sá hoz kap cso ló dó in for má ci ó kat gyûjt (me te o ro ló gi ai, jog sza bály stb.)
Ter més becs lést vé gez
Ta laj ja ví tást vé gez
Be ta ka rít ja a ter mést
Ter ményt ke zel

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ga bo na fé lék (búza, árpa, rozs, zab, ku ko ri ca) ter mesz té se
C Gyö kér- és gu mós nö vé nyek (ré pa fé lék, bur go nya) ter mesz té se
B Hü ve lye sek (szó ja, ta kar mány bor só) ter mesz té se
B Ipa ri nö vé nyek (nap ra for gó, rep ce) ter mesz té se
B Szá las ta kar mány nö vé nyek (lu cer na, ta kar mány ke ve ré kek) ter mesz té se
C Gyep gaz dál ko dás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Tér ér zé ke lés
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2204–06 Ál lat te nyész tés és -tar tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ta kar mány mér le get szá mol
Ta kar mány ada got ál lít össze
Ta kar mányt tá rol
Ta kar mányt ér zék szerv vel mi nõ sít
Ta kar mány min tát vesz, to váb bít (vizs gá lat ra)
Ta kar mányt elõ ké szít
Ta kar mányt ki oszt, itat
Ál la tot le gel tet
Op ti má lis el he lye zést és mik ro klí mát biz to sít
Fi gye lem mel kí sé ri az ál lat vi sel ke dé sét, egész ség ügyi ál la po tát
Ál la tot ke zel, ke zel tet
Ál la to kat ápol, cso por to sít
Ál la tot mér le gel
Ál la tot je löl
Ál la tot mi nõ sít
Ál la tot te nyészt
Ki trá gyá zást, al mo zást vé gez
Is tál lót, be ren de zést ta ka rít
Is tál lót, be ren de zést fer tõt le nít
Trá gyát ke zel
Rág csá ló-, ro var ir tás ról gon dos ko dik
Ál la tot fej
Te jet ke zel
Ex ten zív ál lat tar tást vé gez
Köz re mû kö dik az ivar zó egye dek azo no sí tá sá ban, meg fi gye lé sé ben, meg je lö lé sé ben el kü lö ní té sé ben
El vég zi vagy el vé gez te ti a pá roz ta tást
Vem hes sé get meg ál la pít
El lést/fi a lást elõ ké szít, le ve zet
Új szü lött ál la tot, anya ál la tot el lát

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A ta kar má nyok ké mi ai al ko tó ré szei
B Ta kar má nyo zá si alap is me re tek (emészt he tõ ség, táp lá ló ér ték, ener gia ér ték, ér té kes ülés)
B Táp lá ló anyag-szük ség let, ta kar mány adag össze ál lí tá sa
B Ta kar mány is me ret és tar tó sí tás

20128 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



A A ta kar má nyok ér zék szer vi mi nõ sí té se
B Ete tés, ita tás mód ja, rend je, le gel te tés
B Ta kar mány ki osz tás, le gel te tés gé pei és be ren de zé sei
B Ita tó be ren de zé sek
B Fe jés és tej ke ze lés gé pei, be ren de zé sei
C Az ál lat tar tó te le pek épü le tei, épü let szer ke ze tek
B Ál lat tar tó te le pek klí ma sza bá lyo zá sa
C Mo sás és fer tõt le ní tés gé pei
C Trá gya el tá vo lí tás gé pei és be ren de zé sei
C Az ál lat és kör nye ze te
B Egész sé ges és be teg ál lat fel is me ré se
B Te en dõk be teg ál lat tal, az el sõ se gély nyúj tás mód jai
B A fer tõ zõ be teg sé gek meg elõ zé se, az ál lat tar tó te le pek jár vány vé del me, a fer tõt le ní tés mód jai
B A be je len té si kö te le zett ség fo gal ma, mód jai
B Ál lat vé de lem és ál lat jól lét (ál ta lá nos sza bá lyok, tar tás és ál lat szál lí tás sza bá lyai)
B Szar vas mar ha te nyész tés és tej gaz da ság tan
B Ser tés te nyész tés
C Juh te nyész tés
C Kecs ke te nyész tés
C Ló te nyész tés
C Ba rom fi te nyész tés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

2 Táb lá zat ke ze lés
2 In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Ön ál ló ság

Pon tos ság

Fe le lõs ség tu dat

Szer ve zõ kész ség

Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:

Ha tá ro zott ság

Meg gyõ zõ kész ség

Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)

Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

Mód sze res mun ka vég zés

Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa

Hely zet fel is me rés

A kör nye zet tisz tán tar tá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2206–06 Kör nye zet-, tûz- és mun ka vé de lem

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Össze gyûj ti, tá rol ja a ve szé lyes anya go kat, hul la dé ko kat és gon dos ko dik az ár tal mat lan ná té te lük rõl
Tûz ese tén in téz ke dik
Bal eset ese tén in téz ke dik
Tûz vé del mi ok ta tást tart
Bal eset vé del mi ok ta tást tart

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Mun ka vé del mi rend sza bá lyok
A Vé dõ fel sze re lé sek és hasz ná la tuk
A Bal eset vé del mi ok ta tást tart, do ku men tál
A Te en dõk bal ese tek ese tén
A Tûz vé del mi rend sza bá lyok
A Tûz ol tó ké szü lé kek és tûz vé del mi esz kö zök el he lye zé se, hasz ná la ta
A Te en dõk tûz ese tén
A Kör nye zet vé del mi rend sza bá lyok
A Ve szé lyes anya gok és hul la dé kok
A Kör nye zet ká ro sí tó anya gok ár tal mat lan ná té te le

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Okok fel tá rá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2208–06 Ag rár ren dé szet

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Me zõ- és er dõ gaz da sá gi erõ gé pe ket el len õriz
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Me zõ- és er dõ gaz da sá gi mun ka gé pe ket el len õriz
Az erdõ öko ló gi ai egyen súly fenn ma ra dá sát el len õr zi
Szán tó föld kör nye zet vé del mi szem pon tú elõ írásait el len õr zi
A ker té szet kör nye zet vé del mi szem pon tú elõ írásait el len õr zi
Élõ vi zek öko ló gi ai egyen súly fenn ma ra dá sát el len õr zi
Köz rend vé del mi szer vek kel kap cso la tot tart
Köz le ke dés-ren dé sze ti szer vek kel kap cso la tot tart
Igaz ga tás ren dé sze ti szer vek kel kap cso la tot tart
Élet- és va gyon men tés nél biz ton sá gi in téz ke dé se ket vé gez
Rob ba nó, su gár zó, mér ge zõ anya gok ve szé lye ese tén in téz ke dik
Kény sze rí tõ esz kö zö ket sza bály sze rû en hasz nál
Hely színt biz to sít, nyo mot rög zít
Konf lik tus hely ze te ket ke zel
Bû nö zõ cso por tok kal, de vi áns ma ga tar tá sú sze méllyel szem ben in téz ke dik

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Az er dõ gaz dál ko dás alap ve tõ sza bá lyai
C A fa ki ter me lés, fá sí tás sza bá lyai
C Öko ló gi ai ka taszt ró fát oko zó té nye zõk
C A szán tó föl di ter mé kek szál lí tá sá nak sza bá lyai
C A he lyes mû trá gyá zás alap jai
C Nö vény vé dõ sze rek szak sze rû al kal ma zá sa szán tó föl dön
C Gyom ir tó sze rek szak sze rû al kal ma zá sa szán tó föl dön
C Szõ lõ és gyü mölcs ter mé sek szál lí tá sá nak sza bá lyai
C A he lyes ta laj mû ve lés szõ lõ- és gyü mölcs ül tet vé nyek ben
C Nö vény vé dõ sze rek szak sze rû al kal ma zá sa szõ lõ- és gyü mölcs ül tet vé nyek ben
C A víz szennye zés for rá sai
C A víz gaz dál ko dás alap jai
C A hor gá szás sza bá lyai
C Ren dé sze ti szer vek, ha tás kö rük
C A jár õr szol gá lat tal tör té nõ kap cso lat tar tás mód jai
C A kör ze ti meg bí zot tak kal tör té nõ kap cso lat tar tás mód jai
C A köz le ke dés ren dé sze ti szer vek ha tás kö re
B Köz le ke dé si bûn cse lek mé nyek, sza bály sér té sek
B A me zõ- és er dõ gaz da sá gi erõ gé pek ha tó sá gi en ge dé lye zé si fel té te lei
B A köz úti köz le ke dés sza bá lyai be tar tá sá nak fel té te lei me zõ- és er dõ gaz da sá gi mun ka gé pek ese té ben
C Sza bály sér tés alap is me re te
C Sza bály sér té si in téz ke dé sek, bün te té sek
C Ha tó sá gi en ge dé lyek ki adá sá nak fel té te lei
C Va dász fegy ver en ge dély ki adá sá nak fel té te le
C Ön vé del mi fegy ver en ge dély ki adá sá nak fel té te le
A El há rí tás sze mély el le ni bûn cse lek mény re uta ló kö rül mé nyek nél
A In téz ke dés va gyon el le ni bûn cse lek mény re uta ló kö rül mé nyek nél
B Ka taszt ró fa vé de lem alap fel ada tai
A In téz ke dés rob ba nás ve szé lye ese tén
A In téz ke dés su gár zó anyag okoz ta ve szély hely zet ese tén
A In téz ke dés mér ge zõ anyag okoz ta ve szély hely zet ese tén
B A tes ti kény szer al kal ma zá sá nak sza bá lyai
A El fo gás, elõ ál lí tás, elõ ve ze tés sza bá lyai
A A bi lincs sza bály sze rû hasz ná la ta
A A lõ fegy ver hasz ná la tá nak alap jai
A A lõ fegy ver hasz ná la tá nak jo go sult sá ga
A Lõ fegy ver mû köd te té se
A A hely szín biz to sí tá sá nak el vei
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A Nyo mok és nyom rög zí té si tech ni kák egy sze rû esz kö zei
B Kri mi na lisz ti kai fény ké pe zés
B Vi deo tech ni ka al kal ma zá sa
C Stressz hely ze tek ke ze lé se
C Kom mu ni ká ci ós tech ni kák al kal ma zá sa
C Az ön vé de lem alap tech ni ká i nak is me re te
B Bû nö zõ cso por tok jel lem zõi
B Kom mu ni ká ci ós tech ni kák al kal ma zá sa kü lön bö zõ de vi áns cso por tok ese té ben

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
2 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Ön fe gye lem
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség
Stressz tû rõ ké pes ség
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Meg gyõ zõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kez de mé nye zõ kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ud va ri as ság
Em pa ti kus kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Okok fel tá rá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2209–06 Szer ve zés és el len õr zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Mun kát szer vez
Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos fel ada to kat vé gez
Nö vény ter mesz té si fo lya ma tot, te vé keny sé get el len õriz
Ál lat te nyész té si -tar tá si fo lya ma tot, te vé keny sé get el len õriz
Ál lat vé del mi és ál lat jól lé ti elõ írások be tar tá sát el len õr zi
Mun ka vé del mi elõ írások be tar tá sát el len õr zi
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Tûz vé del mi elõ írások be tar tá sát el len õr zi
Kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sát el len õr zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A A mun ka szer ve zés alap jai
C A mi nõ ség biz to sí tás sze re pe, a mi nõ ség re ható té nye zõk
A Nö vény ter mesz té si mun ka fo lya ma to kat el len õr zé se
A Ál lat te nyész té si mun ka fo lya ma tok el len õr zé se
B Az ál lat vé del mi elõ írások be tar tá sá nak el len õr zé se
A A mun ka vé del mi elõ írások be tar tá sá nak el len õr zé se
A A tûz vé del mi elõ írások be tar tá sá nak el len õr zé se
A A kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sá nak el len õr zé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Meg gyõ zõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Em pa ti kus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Okok fel tá rá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2210–06 Vi dék fej lesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Kör nye zet kí mé lõ tech no ló gi á kat al kal maz
Öko ló gi ai gaz dál ko dást foly tat
Ener ge ti kai cél ra ter meszt nö vé nye ket
EU-s elõ írásokat al kal maz
Fa lu si ven dég lá tást foly tat
Részt vesz a tér sé gi tu riz mus fej lesz té sé ben
Kis üze mi élel mi szer ter me lést foly tat
El sõd le ges ter mék fel dol go zást vé gez
Gyógy- és fû szer nö vényt ter meszt
A gaz dál ko dók kal kap cso la tot tart
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A vi dék la kos sá gát moz gó sít ja
A szak ha tó sá gok kal egyez tet
A kis tér sé gek kel, ön kor mány za tok kal együtt mû kö dik
Mar ke ting mun kát vé gez
Te le pü lés fej lesz té si mun ká ban részt vesz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ma gyar nép raj zi táj egy sé gek jel lem zõi
C Tér sé gi tu riz mus fej lesz tés, fa lu si tu riz mus
B A fa lu si ven dég lá tás mód jai
C Kéz mû ves mes ter sé gek
B Kis üze mi élel mi szer ter me lés és ter mék fel dol go zás sa já tos sá gai
B Élel mi szer biz ton ság, fo gyasz tó vé de lem sza bá lyai
C A te le pü lés fej lesz tés fel ada tai
C A te le pü lés szer ke ze tek fel osz tá sa
B Kis tér sé gek mû kö dé sé nek jel lem zõi
C A tér ség me nedzs ment jel lem zõi
C Tér in for ma ti ka rend sze re
C A vi dék fej lesz tés in téz mény rend sze ré nek jel lem zõi
B Az ag rár pi a ci rend tar tás jel lem zõi
C A vi dék fej lesz té si prog ra mok szer ve zé sé nek mód jai
B Pá lyá za ti for rá sok és pá lyá za ti tech ni kák al kal ma zá sa
C Sze mé lyi ség fej lesz tés mód jai
C A kap cso lat tar tás és kom mu ni ká ció
B A he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot jel lem zõi
B A he lyes gaz dál ko dá si gya kor lat al kal ma zá si mód ja, jel lem zõi
C Az EU kör nye zet vé del mi, ál lat jól lé ti és ál lat hi gi é ni ai sza bá lyai
C Kör nye zet kí mé lõ nö vény vé del mi tech no ló gi ák jel lem zõi
B Mel lék ter mé kek kör nye zet ba rát fel hasz ná lá sá nak mód jai
C Ener gia ter me lés re al kal mas nö vé nyek jel lem zõi
B Ener gia nö vé nyek ter mesz tés tech no ló gi ai sa já tos sá gai
B Bio ener gia elõ ál lí tá sá nak mód jai
B A bio ener gia ter me lé sé nek tech ni kai fel té te lei
B Gyógy- és fû szer nö vé nyek ter mesz té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
2 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
3 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség
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Tár sas kom pe ten ci ák:
Meg gyõ zõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kez de mé nye zõ kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ud va ri as ság
Em pa ti kus kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Okok fel tá rá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Lo gi kus gon dol ko dás

Az 54 621 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár ren dész meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2201–06 Ke res ke de lem, vál lal ko zás és ügy vi tel
2205–06 Gép üze mel te tés és -kar ban tar tás
3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek
2203–06 Nö vény ter mesz tés
2204–06 Ál lat te nyész tés és -tar tás
2206–06 Kör nye zet-, tûz- és mun ka vé de lem
2208–06 Ag rár ren dé szet

Az 54 621 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2201–06 Ke res ke de lem, vál lal ko zás és ügy vi tel
2205–06 Gép üze mel te tés és -kar ban tar tás
3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek
2203–06 Nö vény ter mesz tés
2204–06 Ál lat te nyész tés és -tar tás
2206–06 Kör nye zet-, tûz- és mun ka vé de lem
2209–06 Szer ve zés és el len õr zés

Az 54 621 02 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Vi dék fej lesz té si tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2201–06 Ke res ke de lem, vál lal ko zás és ügy vi tel
2205–06 Gép üze mel te tés és -kar ban tar tás
3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek
2203–06 Nö vény ter mesz tés
2204–06 Ál lat te nyész tés és -tar tás
2206–06 Kör nye zet-, tûz- és mun ka vé de lem
2210–06 Vi dék fej lesz tés

Az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2201–06 Ke res ke de lem, vál lal ko zás és ügy vi tel
2205–06 Gép üze mel te tés és -kar ban tar tás
3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek
2203–06 Nö vény ter mesz tés
2204–06 Ál lat te nyész tés és -tar tás
2206–06 Kör nye zet-, tûz- és mun ka vé de lem

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20135



V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

Az 54 621 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz: Me zõ gaz da sá gi
von ta tó ve ze té sé re ér vé nyes ve ze tõi en ge dély (T, il let ve C+E, C1+E ka te gó ria, vagy B ka te gó ria)

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2201–06 Ke res ke de lem, vál lal ko zás és ügy vi tel
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ad mi niszt rá ció (nyil ván tar tá sok ve ze té se, bi zony lat ki töl té se, üz le ti le vél meg írá sa, tá mo ga tás igény lé se stb.) és gaz -

da sá gos sá gi szá mí tá sok (ár be vé tel, költ ség, nye re ség, ön költ ség ki szá mí tá sa stb.)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ke res ke de lem mel, a vál lal ko zás in dí tá sá val, mû köd te té sé vel, át ala kí tá sá val vagy meg szün te té sé vel kap cso la tos el -

mé le ti is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2205–06 Gép üze mel te tés és -kar ban tar tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kar ban tar tás sal kap cso la tos fel adat vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az ál ta lá nos nö vény ter mesz tés, ana tó mia, élet tan, ál ta lá nos ál lat te nyész tés el mé le ti is me re tei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2203–06 Nö vény ter mesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
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Adott nö vény ter mesz té si fel adat vég re haj tá sa (be ál lí tás, üze mel te tés, al kal ma zás, alap ve tõ vizs gá la tok el vég zé se),
fel is me ré si fel adat (pl. kul túr- és gyom nö vé nyek, kul túr nö vé nyek mag jai, ta laj tí pu sok, kár te võk, kór oko zók), szak mai
szá mí tá sok

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A rész le tes nö vény ter mesz tés el mé le ti is me re te i bõl komp lex fel adat lap
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A rész le tes nö vény ter mesz tés el mé le ti is me re tei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2204–06 Ál lat te nyész tés és -tar tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ál lat te nyész té si fel adat vég re haj tá sa (be ál lí tás, üze mel te tés, al kal ma zás, alap ve tõ vizs gá la tok el vég zé se), fel is me ré si

fel adat (pl. cson tok, test tá jak, te nyész tett ál la tok faj tái és tí pu sai, ivar zó, be teg ál lat, ta kar má nyok, to já sok), szak mai szá -
mí tá sok

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Rész le tes ál lat te nyész té si, ta kar má nyo zás ta ni, ál lat egész ség ügyi el mé le ti is me re tek bõl komp lex fel adat lap
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Rész le tes ál lat te nyész té si, ta kar má nyo zás ta ni, ál lat egész ség ügyi el mé le ti is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2206–06 Kör nye zet-, tûz- és mun ka vé de lem
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet-, tûz- és mun ka vé de lem el mé le ti is me re tei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2208–06 Ag rár ren dé szet
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ter mé szet- és kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sá nak el len õr zé se (vegy szer hasz ná lat, ta laj, víz, le ve gõ min ta vé tel,

ered mé nyek elem zé se)
Rend vé del mi, ren dé sze tei fel ada tok (a su gár zó, mér ge zõ, rob ba nó anya gok fel is me ré se, kény sze rí tõ esz kö zök hasz -

ná la ta, hely szín biz to sí tás)
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ter mé szet- és kör nye zet vé del mi, va la mint rend vé del mi és ren dé sze ti is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2209–06 Szer ve zés és el len õr zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Nö vény ter mesz té si, ál lat te nyész té si mun ka fo lya mat tal, mun ka-, tûz-, kör nye zet- és ál lat vé del mi elõ írások be tar tá sá -

val kap cso la tos szer ve zé si és el len õr zé si fel adat
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A mun ka szer ve zés és a mi nõ ség biz to sí tás el mé le ti is me re tei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2210–06 Vi dék fej lesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A vi dék fej lesz tés gya kor la ti te en dõi:
Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás (öko ló gi ai ál la pot fel mé rés, AKG do ku men tu mok ve ze té se, ter ve zé se)
Al ter na tív jö ve de lem szer zés (fel ada tok a kis üze mi élel mi szer ter me lés és fel dol go zás, va la mint a fa lu si ven dég lá tás

te rü le té rõl. Ener gia nö vé nyek, gyógy- és fû szer nö vé nyek is me re te.)
Te le pü lés fej lesz tés (pro jekt váz la tok, pá lyá za tok for rá sai, pá lyá za ti ûr la pok ki töl té se, fel ada tok a tér ség mar ke ting te -

rü le té rõl)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Vi dék fej lesz té si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 621 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár ren dész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú -
lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 30
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Az 54 621 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 20

Az 54 621 02 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Vi dék fej lesz té si tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 15
6. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 30

Az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 45
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 15
6. vizs ga rész: 5

Az 54 621 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár ren dész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú -
lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100

Az 54 621 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál -
lal ko zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100

Az 54 621 02 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Vi dék fej lesz té si tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál -
lal ko zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

8. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se.
A me zõ gaz da sá gi alap is me re tek érett sé gi vizs ga leg alább kö zép szin ten tör té nõ tel je sí té se ese tén – ha a vizs gá zó az

érett sé gi vizs gán a vá laszt ha tó té ma kö rök kö zül az ál lat te nyész té si alap is me re te ket vá lasz tot ta – a 3112–08 szá mú kö ve -
tel mény mo dul hoz tar to zó vizs ga rész tel je sí té se 100%-os nak te kin ten dõ.

Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, il le tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -
nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt el éri.

Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze -
rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”
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9. A 11. sor szá mú ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPE SÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉ NYEI
IV–VI.  fejezetei he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1705–06 Sza po rí tás és utód gon do zás fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hoz zá szok tat ja az ál la tot az új kör nye ze té hez
Ki vá laszt ja az egy más hoz illõ te nyész ál la to kat
Biz to sít ja a te nyész ál lat spe ci á lis igé nye i nek meg fe le lõ gon do zást, el he lye zést
Sza po rít ja az ál la to kat
Köz re mû kö dik az ivar zó egye dek azo no sí tá sá ban, meg fi gye lé sé ben, meg je lö lé sé ben, el kü lö ní té sé ben
Pá roz tat ja az ál la to kat
Fel ké szül az el lés re/fi az ta tás ra
Se gít az ál lat el lé sé ben/fi az ta tá sá ban
El vá laszt ja az utó dot
Gon doz za az utó dot
Nyo mon kö ve ti az utó dok fej lõ dé sét
Sze lek tá lást vé gez
To jást szed
El len õr zi a kel te tõt/ke lést

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Cso por to sí tás, vá lo ga tás szem pont jai
B Ál la tok kal tör té nõ fog lal ko zás
B Az ál la tok test tö me gé nek meg ál la pí tá sa
B Szál lí tás ra tör té nõ elõ ké szí tés
C Fe jés re tör té nõ elõ ké szü le tek
C A fe jés vég re haj tá sa
C Pá ro sí tás
B Ivar zás je lei, jel lem zõi, faji sa já tos sá gai
C Pá roz ta tás mód sze rei
B Te nyész- és vem hes ál la tok el he lye zé se
B Te nyész- és vem hes ál la tok spe ci á lis gon do zá sa
B El lés re, fi az ta tás ra tör té nõ elõ ké szü le tek
B El lés sza ka szai, jel lem zõi
B Kel te té si is me re tek
A Új szü löt tek ápo lá sa
A Anya ápo lá sa
B El vá lasz tás
B Utó dok fel ne ve lé se (el he lye zés, gon do zás, ta kar má nyo zás)
C Kel te tõ gé pek is me re te

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
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5 Kéz ügyes ség
4 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
4 Tes ti erõ
5 Ket re cek, áll vá nyok, ál lat tar tó-be ren de zé sek
5 A ta kar mány-elõ ké szí tés és -ki osz tás esz kö zei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
5 Az ál lat ápo lás esz kö zei
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei
5 Kli ni kai vizs gá la tok esz kö zei
5 A klí ma sza bá lyo zás esz kö zei
4 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek
5 Mér le gek
2 A kel te tõ gép

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Lá tás
Tü rel mes ség
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Erõs fi zi kum
Kéz ügyes ség
Ál ló ké pes ség
Szor ga lom, igye ke zet
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hely zet fel is me rés
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1706–06 Elõ ké szí tõ mun ká la tok fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ki ala kít ja az ál lat új élõ he lyét
Ké szen lét ben tart ja a ka ran tén he lyi sé ge ket
Rend ben tart ja a lá to ga tó te ret
Meg nyit ja az ál lat há zat
El vég zi a zá rás kö rü li te en dõ ket
Ki ta ka rít ja a ki szol gá ló he lyi sé ge ket
Ki ta ka rít ja a lá to ga tó te ret
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ál lat vé del mi sza bá lyok
B Ál la tok el he lye zé se
C A kör nye zet op ti má lis fel té te lei
B Ál la tok vi sel ke dé se (ál lat ker ti vagy cir ku szi vagy ha szon ál lat fa jok ese té ben)
C Tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek kel szem be ni kö ve tel mé nyek
C Tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek cso por to sí tá sa, jel lem zõ ik
B Fer tõt le ní té si el já rá sok és vég re haj tá suk
B Tisz tí tás és fer tõt le ní tés esz kö zei
B Be ren de zé si tár gyak ja ví tá sa, kar ban tar tá sa
B Kör nye zet vé del mi rend sza bá lyok
B Az ál lat ház rend ben tar tá sa, üze mel te té se
B A lá to ga tó tér rend ben tar tá sa, üze mel te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Ket re cek, áll vá nyok, ál lat tar tó-be ren de zé sek
5 A ta kar mány-elõ ké szí tés és -ki osz tás esz kö zei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
5 Az ál lat ápo lás esz kö zei
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei
5 Kli ni kai vizs gá la tok esz kö zei
5 A klí ma sza bá lyo zás esz kö zei
4 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek
5 Mér le gek
5 La bor tech ni kai esz kö zök
4 Ál lat mû tõ be ren de zé sei, esz kö zei
5 A min ta vé tel esz kö zei
5 A mo sás és fer tõt le ní tés esz kö zei
5 A csí ra men tes-kör nye zet ki ala kí tá sá nak esz kö zei
2 A fe jõ be ren de zés
2 A kel te tõ gép
5 Mun ka- és bal eset vé del mi esz kö zök
4 Tûz ol tó esz kö zök

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Erõs fi zi kum
Szor ga lom, igye ke zet
Ter hel he tõ ség
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1707–06 Kar ban tar tás fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El vég zi a ki sebb kar ban tar tá si fel ada to kat
Fo lya ma to san ja vít ja, pó tol ja az el hasz ná ló dott be ren de zé si tár gya kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Be ren de zé si tár gyak ja ví tá sa, kar ban tar tá sa
C Fû tõ be ren de zé sek is me re te
C Szel lõz te té si rend sze rek is me re te
C Vi lá gí tó be ren de zé sek is me re te
B Ete tés és ta kar mány ki osz tás gé pe i nek is me re te
B Ita tó be ren de zé sek is me re te
B Ta kar mány-elõ ké szí tés gé pe i nek is me re te
B Fe jés gé pe i nek és be ren de zé se i nek is me re te
B Tisz tí tás és fer tõt le ní tés gé pe i nek is me re te
B Trá gya el tá vo lí tás gé pe i nek és be ren de zé se i nek  ismerete
C Kel te tõ gé pek is me re te

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Ket re cek, áll vá nyok, ál lat tar tó-be ren de zé sek
5 A ta kar mány-elõ ké szí tés és -ki osz tás esz kö zei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
5 Az ál lat ápo lás esz kö zei
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei
5 Kli ni kai vizs gá la tok esz kö zei
5 A klí ma sza bá lyo zás esz kö zei
4 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek
5 Mér le gek
5 La bor tech ni kai esz kö zök
4 Ál lat mû tõ be ren de zé sei, esz kö zei
5 A min ta vé tel esz kö zei
5 A mo sás és fer tõt le ní tés esz kö zei
5 A csí ra men tes-kör nye zet ki ala kí tá sá nak esz kö zei
2 A fe jõ be ren de zés
2 A kel te tõ gép
5 Mun ka- és bal eset vé del mi esz kö zök
4 Tûz ol tó esz kö zök

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Erõs fi zi kum
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ha tá ro zott ság
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hely zet fel is me rés
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1708–06 Ál lat gon do zás fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Te nyész ti a hús evõk ta kar má nyá ul szol gá ló ál la to kat
El vég zi a nyí rást
Ál la tot je löl
Mér le ge li az ál la tot
Fog lal ko zik az ál lat tal (ki kép zi, ver seny re ké szí ti, jár tat ja)
Szük ség ese tén kor lá toz za az ál la tot a sza bad moz gá sá ban
Fel ké szí ti az ál la tot az el szál lí tás ra
Ki- és be hajt ja az ál la to kat
El vég zi a fe jés sel kap cso la tos te en dõ ket
Cso por to sít ja és szét vá lo gat ja az ál la to kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Az ál la tok kal  való bá nás mód
A Fo lya ma tos ápo lá si te en dõk
A Idõ sza kos ápo lá si te en dõk
A Ide ig le nes je lö lé si mó dok
C Tar tós je lö lé si mó dok
B Cso por to sí tás, vá lo ga tás szem pont jai
B Ál la tok kal tör té nõ fog lal ko zás
B Az ál la tok test tö me gé nek meg ál la pí tá sa
B Szál lí tás ra tör té nõ elõ ké szí tés
C Fe jés re tör té nõ elõ ké szü le tek
C A fe jés vég re haj tá sa
C Ál la tok vi sel ke dé se (ál lat ker ti vagy cir ku szi vagy ha szon ál lat fa jok ese té ben)
C Ál la tok ke ze lé se
C Az egész sé ges és be teg ál lat élet je len sé gei köz ti kü lönb sé gek
C A be teg ál lat el kü lö ní té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ál lat nyil ván tar tó prog ra mok
4 Ta kar mány op ti ma li zá ló prog ra mok
4 Esz köz- és anyag nyil ván tar tó prog ra mok
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Az ál lat ápo lás esz kö zei
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei
5 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek
5 Mér le gek
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Lá tás
Tü re lem
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Erõs fi zi kum
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hely zet fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1709–06 Kap cso lat tar tás, ad mi niszt rá ció és is me ret ter jesz tés fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Tá jé koz tat ja az ál lat or vost az ál lat egész ség ügyi ál la po tá ról
Kap cso la tot tart a be szál lí tók kal
Be szá mol fe let te sé nek az ál lat ál lo mány ban bekövet kezett vál to zá sok ról, prob lé mák ról
Kap cso la tot tart az örök be fo ga dó szü lõk kel
Se gít a ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ban
Nyil ván tar tást ve zet
Bi zony la tot, szám lát ír
Fo lya ma to san ve ze ti a ka ran tén nap lót
Cso por tot ve zet
Fog lal ko zá so kat tart az ér dek lõ dõk nek
Tá jé koz tat ja az ér dek lõ dõ ket
Ta nács adást vé gez
In for má ci ót nyújt a tu do má nyos mun kák hoz
Köz re mû kö dik a tu do má nyos mun kák ban
Ok tat ja a be osz tott di á kot

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az egész sé ges és be teg ál lat élet je len sé gei köz ti kü lönb sé gek
D In for má ció nyúj tás mód sze rei és tar tal ma
B In for má ció ára mol ta tás mun ka tár sak nak, köz vet len fe let tes nek, ál lat or vos nak
C Ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sa
C Nyil ván tar tá sok ve ze té se
C Bi zony la tok ki töl té se
D In for má ció nyúj tás örök be fo ga dók nak, lá to ga tók nak, ku ta tók nak, di á kok nak
D Cso por tok ve ze té se
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
5 Kéz írás
5 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ál lat nyil ván tar tó prog ra mok
4 Ta kar mány op ti ma li zá ló prog ra mok
5 Ket re cek, áll vá nyok, ál lat tar tó-be ren de zé sek
5 A ta kar mány-elõ ké szí tés és -ki osz tás esz kö zei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
5 Az ál lat ápo lás esz kö zei
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei
5 Kli ni kai vizs gá la tok esz kö zei
5 A klí ma sza bá lyo zás esz kö zei
4 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek
5 Mér le gek
5 La bor tech ni kai esz kö zök
4 Ál lat mû tõ be ren de zé sei, esz kö zei
5 A min ta vé tel esz kö zei
5 A mo sás és fer tõt le ní tés esz kö zei
5 A csí ra men tes-kör nye zet ki ala kí tá sá nak esz kö zei
2 A fe jõ be ren de zés
2 A kel te tõ gép
5 Mun ka- és bal eset vé del mi esz kö zök
4 Tûz ol tó esz kö zök

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Pre ci zi tás
Tü re lem
Kül sõ meg je le nés
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ud va ri as ság
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ha tá ro zott ság
Irá nyít ha tó ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Fo gal ma zó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Hely zet fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1710–06 Az ál lat és kör nye ze te, ál lat hi gi é ni ai fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be szer zi az ál lat gon do zá sá hoz és tar tá sá hoz szük sé ges esz kö zö ket, anya go kat
Ki ala kít ja az ál lat új élõ he lyét
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Biz to sít ja az ál lat élõ he lyé nek op ti má lis kör nye ze ti és egész ség ügyi fel té te le it
Hoz zá szok tat ja az ál la tot új kör nye ze té hez
Fi gye lem mel kí sé ri az ál la tok vi sel ke dé sét, egész sé gi ál la po tát
Tá jé koz tat ja az ál lat or vost az ál lat egész ség ügyi ál la po tá ról
El vég zi az ál la tok ápo lá si és gon do zá si fel ada ta it
Men te sí ti az élõs kö dõk tõl az ál la to kat
Be tart ja az ál lat vé del mi és ál lat jól lé ti elõ írásokat
Elõ se gí ti az ál lat könnyebb ke zel he tõ sé gét
Ke ze li vagy ke zel te ti az ál la tot
Össze sze di az el hul lott ál la to kat, és a ki je lölt gyûj tõ hely re vi szi
El len õr zi a ta ka rí tó/tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek meg lé tét, ál la po tát
Tá rol ja a ta ka rí tó/tisz tí tó és fer tõt le ní tõ sze re ket, -esz kö zö ket
Be szer zi, be sze rez te ti a ta ka rí tás hoz/tisz tí tás hoz és fer tõt le ní tés hez szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket
Tisz tít ja és fer tõt le ní ti a mun ká já hoz szük sé ges esz kö zö ket, be ren de zé si tár gya kat
Ta ka rít ja, fer tõt le ní ti az ál lat tar tóz ko dá si he lyét
Tisz tít ja és fer tõt le ní ti az ál lat ete tõ- és ita tó edé nyét
Ki ta ka rít ja a ki szol gá ló he lyi sé ge ket
Ki ta ka rít ja a lá to ga tó te ret

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ál la tok el he lye zé se
C A kör nye zet op ti má lis fel té te lei
B Ál la tok vi sel ke dé se (ál lat ker ti vagy cir ku szi vagy ha szon ál lat fa jok ese té ben)
C Ál la tok ke ze lé se
A Az egész sé ges és be teg ál lat élet je len sé gei köz ti kü lönb sé gek
B A be teg ál lat el kü lö ní té se
C Tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek kel szem be ni kö ve tel mé nyek
C Tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek cso por to sí tá sa, jel lem zõ ik
B Fer tõt le ní té si el já rá sok és vég re haj tá suk
B Tisz tí tás és fer tõt le ní tés esz kö zei
A Az ál la tok meg fi gye lé se, vizs gá la ta
B Az ál lat és kör nye ze te
A Az ete tés és ita tás hi gi é ni á ja
B A be teg sé get elõ idé zõ kó ro kok
A Fon to sabb be teg sé gek kór ké pei
A Be teg sé gek gyógy ke ze lé se
C Ál lat-egész ség ügyi igaz ga tás
B Az ál la tok gon do zá sa, ápo lá sa
A Az ivó víz mi nõ sé ge
C Kül sõ és bel sõ pa ra zi ták el le ni vé de ke zés
A Az ál la tok kal  való bá nás mód
A Ál lat vé de lem, ál lat jól lét
A Mo sás, fer tõt le ní tés kézi esz kö zök kel
A Fer tõt le ní tõ, ste ri li zá ló be ren de zé sek
A Mun ka egész ség tan
A Bal eset el há rí tás, biz ton ság tech ni ka
A Tûz ve szé lyes anya gok tá ro lá sa
A Vegy sze rek, gyógy sze rek tá ro lá sa, ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa
B A fer tõt le ní tés sze re pe és al kal ma zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ál lat nyil ván tar tó prog ra mok
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
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5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Az ál lat ápo lás esz kö zei, hasz ná la ta
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei hasz ná la ta
5 Be ren de zé si tár gyak hasz ná la ta
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei, hasz ná la ta
5 A klí ma sza bá lyo zás esz kö zei, hasz ná la ta
4 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek is me re te
5 Mér le gek al kal ma zá sa
5 A min ta vé tel esz kö zei, hasz ná la ta
5 Esz köz- és anyag nyil ván tar tó prog ra mok
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se, meg ér té se
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Komp lex jel zés rend sze rek
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Ket re cek, áll vá nyok, ál lat tar tó-be ren de zé sek
5 A ta kar mány-elõ ké szí tés és -ki osz tás esz kö zei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
5 Kli ni kai vizs gá la tok esz kö zei
5 A mo sás és fer tõt le ní tés esz kö zei
4 Mun ka- és bal eset vé del mi esz kö zök

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Ál lat sze re tet

Meg bíz ha tó ság

Ön ál ló ság

Kéz ügyes ség

Pon tos ság

Tü rel mes ség

Lá tás

El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Mo no tó nia-tû rés

Fe le lõs ség tu dat

Ál ló ké pes ség

Szag lás

Tár sas kom pe ten ci ák:

Ha tá ro zott ság

Mo ti vál ha tó ság

Kö zért he tõ ség

Kap cso lat te rem tõ kész ség

Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

A kör nye zet tisz tán tar tá sa

Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

Mód sze res mun ka vég zés

Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa

Hely zet fel is me rés

Fi gye lem-össz pon to sí tás

In for má ció gyûj tés

Át te kin tõ ké pes ség

Új kör nye zet kí mé lõ öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

Ter ve zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
4200–06 Ta kar má nyo zás I.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ ké szí ti, fel dol goz za a ta kar mányt
Ki por ci óz za a ta kar mányt
Ki oszt ja a ta kar mányt
Meg itat ja az ál la to kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ta kar má nyok elõ ké szí té se ete tés re
A Ta kar má nyok ki osz tá sa
A Az ál la tok mér le ge lé se
A Az ete tés és ita tás hi gi é ni á ja
A Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
A Ta kar mány elõ ké szí té se
A Ta kar mány ki ada go lá sa
A Ivó víz el lá tás, vi ta min ita tás
A Mér le gek al kal ma zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Komp lex jel zés rend sze rek
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 A ta kar mány tá ro lás, -tar tó sí tás, -elõ ké szí tés és - kiosztás esz kö zei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
5 Mér le gek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Lá tás
Mo no tó ni a tû rés
Szag lás
Ál lat sze re tet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Fel fo gó ké pes ség
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
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In for má ció gyûj tés
Át te kin tõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
4201–06 Ta kar má nyo zás II.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be szer zi vagy be sze rez te ti a ta kar mányt
Rak tá roz za a ta kar mányt
El len õr zi a ta kar mány/táp lá lék mi nõ sé gét, bel tar tal mát

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Kül sõ és bel sõ ér ték mé rõ tu laj don sá gok
C Ta kar má nyok al ko tó ré szei
C Ta kar má nyo zá si alap is me re tek (emészt he tõ ség, táp lá ló ér ték, ener gia ér ték, ér té kes ülés)
B Ta kar má nyok cso por to sí tá sa, is me re te
B Ta kar mány ki egé szí tõk, ada lék- és to xi kus anya gok
A Ta kar má nyok tar tó sí tá sa, tá ro lá sa
A Ta kar má nyok vizs gá la ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
4 Ál lat nyil ván tar tó prog ra mok
4 Ta kar mány op ti ma li zá ló prog ra mok
4 Esz köz- és anyag nyil ván tar tó prog ra mok
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Komp lex jel zés rend sze rek
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 A ta kar mány tá ro lás, -tar tó sí tás, -elõ ké szí tés és -ki osz tás esz kö zei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
5 Mér le gek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Lá tás
Mo no tó ni a tû rés
Szag lás
Ál lat sze re tet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés

20150 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



Fel fo gó ké pes ség
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Át te kin tõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1714–06 A mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hasz nál ja a vé dõ fel sze re lé se ket, vé dõ ru há kat
Bal eset ese tén in téz ke dik
El len õr zi a kézi tûz ol tó ké szü lé ket
El vég zi a sze mét- és hul la dék ke ze lé sét
Ke ze li a ve szé lyes hul la dé kot
Te vé keny sé gét a tör vényi elõ írások be tar tá sá val vég zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Mun ka vé del mi sza bá lyok, fel ügye le ti rend szer
A Mun kál ta tó mun ka vé del mi fel ada tai
A Mun ka vál la ló mun ka vé del mi fel ada tai
A Mun ka egész ség tan
A Bal eset-el há rí tás, biz ton ság tech ni ka
A Ál ta lá nos te vé keny ség bal eset ese tén
A Spe ci á lis te vé keny ség bal eset ese tén
B A mun ka he lyi tûz vé de lem
A Tûz ve szé lyes anya gok tá ro lá sa
B Tûz ol tó anya gok, esz kö zök és be ren de zé sek
B Kör nye zet vé del mi te vé keny ség
A Ál lat tar tó te nyé sze tek (te le pek) kör nye zet ká ro sí tó ha tá sa
A Vegy sze rek, gyógy sze rek tá ro lá sa, ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa
B Vil la mos ság biz ton ság tech ni ká ja
A A fer tõt le ní tés, csí ra men te sí tés biztonságtechni kája
A La bo ra tó ri u mi esz kö zök, be ren de zé sek biz ton ság tech ni ká ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
5 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Komp lex jel zés rend sze rek
5 Mun ka- és bal eset vé del mi esz kö zök
4 Tûz ol tó esz kö zök

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
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Tü rel mes ség
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Fel fo gó ké pes ség
Ér té ke lés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség

A 31 621 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Ál lat ker ti ál lat gon do zó meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1705-06 Sza po rí tás és utód gon do zás fel ada tai

1706-06 Elõ ké szí tõ mun ká la tok fel ada tai

1707-06 Kar ban tar tás fel ada tai

1708-06 Ál lat gon do zás fel ada tai

1709-06 Kap cso lat tar tás

1710-06 Ál lat és kör nye ze te, ál lat hi gi é ni ai fel ada tok

4200-06 Ta kar má nyo zás I.

4201-06 Ta kar má nyo zás II.

1714-06 A mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem

A 31 621 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Cir ku szi ál lat gon do zó meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1706-06 Elõ ké szí tõ mun ká la tok fel ada tai

1707-06 Kar ban tar tás fel ada tai

1708-06 Ál lat gon do zás fel ada tai

1710-06 Ál lat és kör nye ze te, ál lat hi gi é ni ai fel ada tok

4200-06 Ta kar má nyo zás I.

4201-06 Ta kar má nyo zás II.

1714-06 A mun ka-, tûz és kör nye zet vé de lem

A 31 621 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Ha szon ál lat-gon do zó meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1705-06 Sza po rí tás és utód gon do zás fel ada tai

1707-06 Kar ban tar tás fel ada tai

1708-06 Ál lat gon do zás fel ada tai

1710-06 Ál lat és kör nye ze te, ál lat hi gi é ni ai fel ada tok

4200-06 Ta kar má nyo zás I.

4201-06 Ta kar má nyo zás II.

1714-06 A mun ka-, tûz és kör nye zet vé de lem

20152 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



A 31 621 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Ál lat tar tó-te le pi mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1707-06 Kar ban tar tás fel ada tai

1708-06 Ál lat gon do zás fel ada tai

1710-06 Ál lat és kör nye ze te, ál lat hi gi é ni ai fel ada tok

4201-06 Ta kar má nyo zás I.

1714-06 A mun ka-, tûz és kör nye zet vé de lem

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1705–06 Sza po rí tás és utód gon do zás fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy fel adat vég re haj tá sa az ál lat sza po rí tás és utód gon do zás te rü le tén (pl. ivar zó egye dek ki vá lasz tá sa, je lö lé se; el lés -

hez szük sé ges esz kö zök elõ ké szí té se stb.)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az ál lat sza po rí tás és utód gon do zás el mé le ti is me re tei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1706–06 Elõ ké szí tõ mun ká la tok fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy vizs ga fel adat vég re haj tá sa az elõ ké szí tõ mun ká la tok fel ada tai kö zül (pl. nyi tás és zá rás kö rü li te en dõk el vég zé se,

he lyi sé gek ki ta ka rí tá sa)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1707–06 Kar ban tar tás fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy kar ban tar tá si vizs ga fel adat vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%
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4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1708–06 Ál lat gon do zás fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy ál lat gon do zá si vizs ga fel adat vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1709–06 Kap cso lat tar tás, ad mi niszt rá ció és is me ret ter jesz tés fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy konk rét kap cso lat tar tá si szi tu á ció fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Bi zony lat és nyil ván tar tás ki töl té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1710–06 Ál lat és kör nye ze te, ál lat hi gi é ni ai fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az adott ál lat faj op ti má lis kör nye ze té nek ki ala kí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egész sé ges és be teg ál lat élet je len sé gei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ál lat-egész ség ügyi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Tisz tí tó/fer tõt le ní tõ sze rek is me re te és a fer tõt le ní tés vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
A tisz tí tás/fer tõt le ní tés mód jai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 20%
5. fel adat: 20%
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7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
4200–06 Ta kar má nyo zás I.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az adott ál lat faj nak meg fele lõen a ren del ke zés re álló ta kar má nyok vizs gá la ta, elõ ké szí té se és ki ada go lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
4201–06 Ta kar má nyo zás II.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ta kar má nyo zás ta ni is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1714–06 A mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írások is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 621 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Ál lat ker ti  állatgondozó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 10
8. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 10

A 31 621 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Cir ku szi  állatgondozó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 20
8. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 10

A 31 621 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Haszon állat-gondozó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 20
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6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 20
8. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 10

A 31 621 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Ál lat tar tó-te le pi mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

3. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 20
9. vizs ga rész: 20

A 31 621 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Ál lat ker ti  állatgondozó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 621 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Ál lat tar tó-te le pi mun -
kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

1. vizs ga rész: 30
2. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
8. vizs ga rész: 30

A 31 621 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Cir ku szi ál lat gon do zó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 621 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Ál lat tar tó-te le pi mun -
kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 50
8. vizs ga rész: 50

A 31 621 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Haszon állat-gondozó meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 621 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Ál lat tar tó-te le pi mun -
kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

1. vizs ga rész: 50
8. vizs ga rész: 50

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok  teljesítéséhez szük sé ges esz kö zök
és felszere lések mi ni mu ma

Ál lat ker ti
ál lat gon do zó

Cir ku szi
ál lat gon do zó

Haszon állat-
gon dozó

Ál lat tar tó-te le pi
mun kás

Ete tõ-, ita tó edé nyek X X X X

Ön ita tók, -ete tõk X X X X

Kel te tõ gép X X X X

Ta ka rí tó esz kö zök (por szí vó) X X X X

Ál lat ve ze tõ és -el kü lö ní tõ esz kö zök, be ren de zé sek X X X X

Ál lat koz me ti kai esz kö zök, szer szá mok X

Ta kar mány-elõ ké szí tõ és -ke ve rõ gé pek, esz kö zök X X X X

Kom mu ni ká ci ós esz kö zök (CB, te le fon) X X X

Szá mí tó gép (szak mai szoft ve rek) X X X

Ál lat egész ség ügyi esz kö zök, tar to zé kok X X X X

Egész ség ügyi do boz X X X X

Bú vár fel sze re lés X X
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A kép zé si fel ada tok  teljesítéséhez szük sé ges esz kö zök
és felszere lések mi ni mu ma

Ál lat ker ti
ál lat gon do zó

Cir ku szi
ál lat gon do zó

Haszon állat-
gon dozó

Ál lat tar tó-te le pi
mun kás

Élõ he lyek be ren de zé si tár gyai X

Faj ta spe ci fi kus esz kö zök (tar tás hoz, te nyész tés hez) X X X

Egyé ni vé dõ fel sze re lés X X X X

Mun ka biz ton sá gi be ren de zé sek X X X X

Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek X X X X

”

10. A 12. sor szá mú ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁL TATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETEL -
MÉNYEI I. és II. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 51 621 02

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ál lat tar tá si szol gál ta tó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 51 621 02 0010 31 01
Meg ne ve zés: Eb ren dész
Azo no sí tó szám: 51 621 02 0010 31 02
Meg ne ve zés: Ku tya ki kép zõ
Azo no sí tó szám: 51 621 02 0010 31 03
Meg ne ve zés: Ku tya koz me ti kus

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5319

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Ál lat tar tá si szol gál ta tó – 500

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Eb ren dész
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: kö zép is ko la be fe je zõ év fo lya má nak el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20157



4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ku tya ki kép zõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: 
Is ko lai elõ kép zett ség: kö zép is ko la be fe je zõ év fo lya má nak el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: szük sé ges
Elõ írt gya kor lat: a szak te rü le ten el töl tött 2 év gya kor lat
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge:
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben):
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben):
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor:
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ku tya koz me ti kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: kö zép is ko la be fe je zõ év fo lya má nak el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges”

11. A 12. sor szá mú ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁL TATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETEL -
MÉNYEI IV. és V. fe je ze té ben a „31 621 02 0010 31 01” azo no sí tó szám he lyé be az „51 621 02 0010 31 01” azo no sí tó
szám lép, a „31 621 02 0010 31 02” azo no sí tó szám he lyé be az „51 621 02 0010 31 02” azo no sí tó szám lép,
a „31 621 02 0010 31 03” azo no sí tó szám he lyé be az „51 621 02 0010 31 03” azo no sí tó szám lép.

12. A 12. sor szá mú ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁL TATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETEL -
MÉNYEI VI. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Eb ren dész Kutya kiképzõ Kutya kozmetikus

Be fo gás ra al kal mas háló, hu rok X

Ál lat szál lí tá sá ra al kal mas jár mû X
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A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Eb ren dész Kutya kiképzõ Kutya kozmetikus

Száj ko sár X

Ku tyák el he lye zé sé re al kal mas ken ne lek X

Ál lat-egész ség ügyi esz kö zök X

A ki kép zés hez szük sé ges nyak ör vek, mo ti vá ci ós esz kö zök,
pó rá zok (1,2 mé te res ve ze tõ, 10 mé te res nyom kö ve tõ),  ki kö tõ lánc, 
meg fe le lõ mé re tû száj ko sár

X

Õr zõ-vé dõ se gé dek ré szé re tel jes vé dõ fel sze re lés (-öl tö zet,
vé dõ ka rok, bot, os tor, klap pé)

X

Kü lön bö zõ mé re tû ap port fák, esz kö zök X

Meg fe le lõ mé re tû ki kép zõ pá lya aka dá lyok kal, bú vó he lyek kel X

Nyí ró gé pek X

Trim me lõk X

Spe ci á lis koz me ti kai esz kö zök X

Mun ka asz tal X

Szá mí tó gép X

Szoft ve rek X

Egyé ni vé dõ fel sze re lés X X X

Mun ka biz ton sá gi be ren de zé sek X X X

Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek X X X

”

13. A 19. sor szá mú GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze te 1. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

,,1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás
A 33 621 02 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez és a 33 621 02 0100 31 01 azo no sí tó

szá mú, Arany ka lá szos gaz da meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez: Me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze té sé re ér vé nyes ve ze tõi
en ge dély (T, il let ve C+E, C1+E ka te gó ria, vagy B ka te gó ria)”

14.  A 23. sor szá mú KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IV. és V. fe je ze te
he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vál lal ko zást hoz lét re
Biz to sít ja a bel sõ és kül sõ for rá so kat a vál lal ko zás hoz
Köz re mû kö dik a ki vá lasz tott te lep hely ki ala kí tá sá ban
Gon dos ko dik az áru- és va gyon vé de lem rõl
Szük ség sze rint gon dos ko dik vál lal ko zá sá nak át szer ve zé sé rõl, meg szün te té sé rõl
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Ér tel me zi a pi ac ku ta tás ered mé nye it
Ér tel me zi és fel hasz nál ja az öko ló gi ai és öko nó mi ai szá mí tá sok ered mé nye it
Meg ha tá roz za a te vé keny sé gi cé lo kat
Ki vá laszt ja ter mesz tés re vagy fel hasz ná lás ra a nö vény fa jo kat és faj tá kat
Be szer zi a mun ká já hoz szük sé ges esz kö zö ket, gé pe ket, be ren de zé se ket, se géd anya go kat
Be szer zi a sza po rí tó anya got, a fel hasz ná lan dó nö vény anya got
Tech no ló gi ai elõ írásokat be tart, be tar tat
In for ma ti kai esz kö zö ket hasz nál
Jog sza bá lyi, ha tó sá gi elõ írásokat be tart, be tar tat
Bi zony la to kat ki tölt, hasz nál
Ada to kat szol gál tat
El vég zi az adott mun ka hely re meg ál la pí tott ad mi niszt rá ci ót
Mun ka erõt és ta nu lót irá nyít, el len õriz
Mun ka szer ve zést vé gez
Mun ka adói fel ada to kat lát el
Át ve szi mennyi sé gi leg és mi nõ sé gi leg az árut/gön gyö le get/be ren de zést/esz közt, el vég zi a hi bás tel je sí tés bõl adó dó

te en dõ ket
Az áru jel le gé nek és az elõ írásoknak meg fele lõen gon dos ko dik az áru mi nõ sé gé nek és a mennyi sé gé nek meg óvá sá ról
Be mu tat ja az árut a ve võk nek és tá jé koz tat ja az áru val kap cso la tos szol gál ta tá sok ról
Alap ve tõ ke res ke del mi te vé keny sé get lát el
Do ku men tál tan gon dos ko dik az el adat lan és a se lejt áru to váb bi sor sá ról

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A vál lal ko zá si for mák jel lem zõi
C Az üz le ti terv tar tal ma, fel épí té se
B A vál lal ko zás lét re ho zá sá nak gya kor la ti fel ada tai
C A bel sõ és kül sõ for rá sok biz to sí tá sá nak lehetõ ségei
C A te lep hely ki vá lasz tá sá nak szem pont jai
C A te vé keny ség hez szük sé ges tár gyi fel té te lek  kialakítása
C Az áru- és va gyon vé de lem biz to sí tá sá nak mód jai
C A hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás sze re pe, fel ada tai
B A mun ka szer zõ dé sek meg kö té sé re, fel bon tá sá ra vo nat ko zó elõ írások, sza bá lyok
B A mun ka tár sak ki vá lasz tá sá nak fo lya ma ta, a bér alku le foly ta tá sa
C A te lep hely kül sõ/bel sõ ar cu lat-ki ala kí tá sá nak sza bá lyai
B A fi nan szí ro zás le he tõ sé gei
B A vál lal ko zás ered mé nyes sé gé nek vizs gá la ta
B A ha té kony mun ka szer ve zés
C Pi ac fel mé rés
C Pi ac be fo lyá so lás mód jai
B A pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá nak mód jai, sza bá lyai
B A pénz ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok
B A mun ka vi szony jogi sza bá lyo zá sa, a je len té si  kötelezettségek be tar tá sá nak sza bá lyai
B A te lep hely mû kö dé si rend jé hez kap cso ló dó sza bá lyok
B Pénz for gal mi nyil ván tar tá sok
B Mun ka ügyi nyil ván tar tá sok
C Az üz le ti le ve le zés le bo nyo lí tá sá nak sza bá lyai
C A kom mu ni ká ci ós esz kö zök, fény má so lók hasz nálata
C A szá mí tó gé pek és pe ri fé ri á ik hasz ná la ta
C A vál lal ko zás át szer ve zé sé nek for mái, gya kor la ti te en dõi
B A vál lal ko zás meg szün te té sé nek for mái, gyakor lati te en dõi
B Áru for ga lom ter ve zé se
B Áru for ga lom irá nyí tá sa
B Áru for gal mi nyil ván tar tá sok, kész let nyil ván tar tó prog ra mok
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B Be szer zés
B Kész le te zés
B Ér té ke sí tés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT-alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Ál ló ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Szor ga lom, igye ke zet
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Szer ve zõ kész ség
Koc ká zat vál la lás
Meg bíz ha tó ság
Tü re lem

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Ha tá ro zott ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Meg gyõ zõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Irá nyí tá si kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Em pa ti kus kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ér té ke lé si ké pes ség
Ter ve zé si ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
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Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend szer ben  való gon dol ko dás
Okok fel tá rá sa
Kö vet kez te té si ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
In for má ció gyûj tés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Mód sze res mun ka vég zés
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ ké szí ti a mun ka te rü le tet
Ki vá laszt ja, elõ ké szí ti a mun ká já hoz szük sé ges esz kö zö ket, gé pe ket, anya go kat
Ta laj mun ká kat, gyom ir tást, ta laj vé del mi mun kát vé gez
Táp anyag-után pót lást vé gez
Ön tö zést vé gez
A fény vi szo nyo kat sza bá lyoz za
A hõ mér sék le ti vi szo nyo kat sza bá lyoz za
Nö vény vé del mi fel ada tot lát el
A nö vé nyek kel, mint élõ anyag gal dol go zik
Üze mel te ti, hasz nál ja a mun ka- és erõ gé pe ket, esz kö zö ket, ké zi szer szá mo kat, ter mesz tõ be ren de zé se ket
Épü le te ket, be ren de zé se ket, mû tár gya kat, gé pe ket, szer szá mo kat kar ban tart

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A nö vé nyi szer vek kül sõ al ak ta na (mor fo ló gia)
C A nö vé nyi szer vek fel épí té se, mû kö dé se (ana tó mia)
B A nö vé nyek élet je len sé gei (fi zi o ló gia)
C A nö vény cso por tok jel lem zõi
C Nö vé nyek fel hasz ná lá si le he tõ sé gei
C A nö vény és a kör nye zet kap cso la ta (öko ló gia)
D A Föld me te o ro ló gi ai jel lem zõi
B Ma gyar or szág ég haj la ti vi szo nyai
C Me te o ro ló gi ai mû sze rek
C A ta laj al ko tó ré szei, jel lem zõi
B Ta laj tí pu sok jel lem zõi
C Ön tö zés mód jai
C Ön tö zés esz kö zei, gé pei
C A ta laj mû ve lés el já rá sai
C A ta laj mû ve lés esz kö zei, gé pei
C A táp anyag-után pót lás le he tõ sé gei
C Trá gya fé lék jel lem zõi (szer ves- és mû trá gyák)
C A táp anyag-után pót lás esz kö zei, gé pei
C Vé de ke zé si el já rá sok a nö vény vé de lem ben
C A fon to sabb kór oko zók, kár te võk, gyo mok fel is me ré se
C A nö vény vé de lem esz kö zei, gé pei
C Ter mesz tõ be ren de zé sek
B A ker té szet ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Szor ga lom, igye ke zet
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Nyelv he lyes ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Mun ka vé del mi, bal eset vé del mi, tûz vé del mi, biz ton ság tech ni kai, hi gi é ni ai és mi nõ ség biz to sí tá si jog sza bá lyo kat,

 hatósági elõ írásokat be tart, be tar tat
Kör nye zet vé del mi jog sza bá lyo kat, ha tó sá gi elõ írásokat be tart, be tar tat
Gon dos ko dik az áru- és va gyon vé de lem rõl
A mun ka vi szony meg kez dé sé re, foly ta tá sá ra, meg szû né sé re, meg szün te té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, elõ írá sokat

 betart, be tar tat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Bal eset-, mun ka-, tûz vé del mi sza bá lyok, hi gi é ni ai elõ írások
B Kör nye zet vé del mi sza bá lyok
C Ter mé szet vé de lem (vé dett nö vé nyek)
C Az áru- és va gyon vé del mi be ren de zé sek faj tái
C Az áru- és va gyon vé del mi be ren de zé sek hasz nálata
A Mun ka jo gi is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szor ga lom, igye ke zet
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Nyelv he lyes ség
Ha tá ro zott ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Hely zet fel is me rés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2227–06 Do hány ter mesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ta lajt elõ ké szít
Táp anyag-után pót lást vé gez
Do hányt sza po rít/ki ül tet
Do hányt ápol
Do hányt be ta ka rít
Do hányt ma ni pu lál, szá rít, tá rol
Üze mel te ti, hasz nál ja, kar ban tart ja a do hány ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Nö vény mor fo ló gia
C Do hány faj ták
B Ég haj lat igény
B Ta laj igény
B Ta laj-elõ ké szí tés, táp anyag-után pót lás
B Pa lán ta ne ve lés, ki ül te tés
B Nö vény ápo lás
B Nö vény be ta ka rí tás
B Nö vény ma ni pu lá lás, szá rí tás, tá ro lás
B A do hány ter mesz tés ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök, anya gok, épü le tek, épít mé nyek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Kéz ügyes ség
Dön tés ké pes ség
Erõs fi zi kum
Ki tar tás
Szer ve zõ kész ség
Tû rõ ké pes ség
Meg bíz ha tó ság
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tü re lem
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Át te kin tõ ké pes ség
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Ered mény ori en tált ság
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Lo gi kus gon dol ko dás
Hely zet fel is me rés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2228–06 Gyü mölcs ter mesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Gyü möl csöst te le pít
El vég zi/el vé gez te ti/el len õr zi a gyü mölcs ül tet vény-lé te sí tés elõ ké szí tõ mun ká la ta it
Gyü mölcs fajt/faj tát vá laszt
Gyü mölcs mû ve lé si mó dot meg ha tá roz
Gyü mölcs-sza po rí tó anya got elõ ál lít, elõ ké szít, szapo rítóanyagot ül tet
Tám be ren de zést, ke rí tést lé te sít, fenn tart a gyü möl csös ben
Gyü möl csöst gon doz
Gyü mölcs ül tet vényt metsz
Gyü mölcs fa tör zset, ko ro nát ala kít
Zöld mun ká kat vé gez gyü möl csös ben
Haj tá so kat kö töz a gyü möl csös ben
Ta lajt mû vel, táp anyag-után pót lást vé gez a gyü möl csös ben
Nö vény vé del mi mun kát vé gez a gyü möl csös ben
Gyü möl csöt be ta ka rít, ma ni pu lál, cso ma gol
Gyü möl csöt fel dol go zó ba, tá ro ló ba szál lít
Fel dol go zá sig, ér té ke sí té sig tá rol ja a gyü möl csöt
Üze mel te ti, hasz nál ja, kar ban tart ja a gyü mölcs ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Gyü mölcs mor fo ló gia
C Gyü mölcs fa jok és faj ta cso por tok
B Ég haj lat igény
B Ta laj igény
B Al ma ter mé sû ek ter mesz té se
B Csont hé ja sok ter mesz té se
B Hé ja sok ter mesz té se
B Bo gyó sok ter mesz té se
B Kü lön le ges gyü mölcs fé lék ter mesz té se
A Gyü mölcs fa jok fel is me ré se
B A gyü mölcs ter mesz tés ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök, anya gok, épü le tek, épít mé nyek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Dön tés ké pes ség
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Fe le lõs ség tu dat
Erõs fi zi kum
Szor ga lom, igye ke zet
Szer ve zõ kész ség
Tû rõ ké pes ség
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Ter ve zé si ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Ered mény ori en tált ság
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2229–06 Szõ lõ ter mesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szõ lõ te le pí té sét vég zi
El vég zi/el vé gez te ti/el len õr zi a szõ lõ ül tet vény lé te sí té sé nek elõ ké szí tõ mun ká la ta it
Szõ lõ faj tát vá laszt
Szõ lõ mû ve lé si mó dot meg ha tá roz
Szõ lõ sza po rí tó anya got elõ ál lít, elõ ké szít, sza po rí tó anya got ül tet
Tám be ren de zést, ke rí tést lé te sít, fenn tart a szõ lõ ül tet vény ben
Szõ lõ gon do zá sát vég zi
Szõ lõ ül tet vényt metsz
Tör zset ala kít a szõ lõ ben
Zöld mun ká kat vé gez a szõ lõ ül tet vény ben
Haj tá so kat kö töz a szõ lõ ül tet vény ben
Ta lajt mû vel, táp anyag-után pót lást vé gez a szõ lõ ül tet vény ben
Nö vény vé del mi mun kát vé gez a szõ lõ ül tet vény ben
Meg ha tá roz za a szü ret idõ pont ját, szõ lõ mi nõ sí tést vé gez
Szõ lõt be ta ka rít
Cse me ge szõ lõt ma ni pu lál, cso ma gol, szál lít, be tá rol
Szõ lõt fel dol go zó ba szál lít
Üze mel te ti, hasz nál ja, kar ban tart ja a szõ lõ ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szõ lõ mor fo ló gia
C Szõ lõ faj ták
B Ég haj lat igény
B Ta laj igény
B Bor szõ lõ ter mesz té se
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B Cse me ge szõ lõ ter mesz té se
A Szõ lõ faj ták fel is me ré se
B A szõ lõ ter mesz tés ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök, anya gok, épü le tek, épít mé nyek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Dön tés ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat
Koc ká zat vál la lás
Szer ve zõ kész ség
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Ter ve zé si ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2230–06 Zöld ség ter mesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Sza bad föl di zöld ség ter mesz tést foly tat
Ta lajt elõ ké szít
Táp anyag-után pót lást vé gez
Zöld ség nö vényt sza po rít
Nö vény ápo lá si mun ká kat vé gez
Nö vényt be ta ka rít, ma ni pu lál, cso ma gol
Nö vényt tá rol
Zöld ség fé lé ket haj tat
Üze mel te ti, hasz nál ja, kar ban tart ja a zöld ség ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Zöld ség nö vé nyek mor fo ló gi á ja
C Zöld ség fa jok és faj ta cso por tok
B Ég haj lat igény
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B Ta laj igény
B Sza bad föl di zöld ség ter mesz tés
B Zöld ség haj ta tás
A Zöld ség nö vé nyek fel is me ré se
B A zöld ség ter mesz tés ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök, anya gok, épü le tek, épít mé nyek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Szor ga lom, igye ke zet
Szer ve zõ kész ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Mo no tó ni a tû rés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Ered mény ori en tált ság
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2669–06 Fû szer nö vény-ter mesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ta lajt elõ ké szít
Táp anyag-után pót lást vé gez
Fû szer nö vényt sza po rít, ápol
Fû szer nö vényt be ta ka rít, ma ni pu lál, cso ma gol
Fû szer nö vényt tá rol
Üze mel te ti, hasz nál ja, kar ban tart ja a fû szer nö vény-ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Fû szer nö vé nyek mor fo ló gi á ja
C Fû szer nö vény fa jok és faj ta cso por tok
A Fû szer nö vé nyek fel is me ré se
B Fû szer nö vé nyek ter mesz tés tech no ló gi á ja
B A fû szer nö vény-ter mesz tés ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök, anya gok, épü le tek, épít mé nyek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
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3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Dön tés ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Mo no tó ni a tû rés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Ter ve zé si ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Át te kin tõ ké pes ség
Ered mény ori en tált ság
Rend sze re zõ ké pes ség
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2670–06 Gom ba ter mesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ter mesz tõ be ren de zést, -kö ze get elõ ké szít
Sza po rí tó anya got elõ ál lít, elõ ké szít
Sza po rí tó anya got te le pít
Gom bát ápol, be ta ka rít, ma ni pu lál
Gom bát tá rol, ér té ke sít
Üze mel te ti, hasz nál ja, kar ban tart ja a gom ba ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mor fo ló gi ai, faj, ká ro sí tó alap is me ret
B Kör nye zet igény
B Ter mesz tés tech no ló gia
B A gom ba ter mesz tés ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök, anya gok, épü le tek, épít mé nyek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Lá tás
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Dön tés ké pes ség
Pre ci zi tás
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség
Tû rõ ké pes ség
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Ér té ke lé si ké pes ség
Ered mény ori en tált ság
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kö vet kez te té si ké pes ség
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2671–06 Gyógy nö vény ter mesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ta lajt elõ ké szít
Táp anyag-után pót lást vé gez
Gyógy nö vényt sza po rít, ápol
Gyógy nö vényt be ta ka rít, ma ni pu lál, cso ma gol
Gyógy nö vényt tá rol
Üze mel te ti, hasz nál ja, kar ban tart ja a gyógy nö vény ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Gyógy nö vé nyek mor fo ló gi á ja
C Gyógy nö vény faj, faj ta, drog alap is me ret
B Gyógy nö vé nyek ter mesz tés tech no ló gi á ja
A Gyógy nö vé nyek, dro gok fel is me ré se
B A gyógy nö vény ter mesz tés ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök, anya gok, épü le tek, épít mé nyek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Lá tás
Ál ló ké pes ség
Kéz ügyes ség
Pre ci zi tás
Fe le lõs ség tu dat
Ta pin tás
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Ered mény ori en tált ság
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2718–06 Ker té szet

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ta lajt elõ ké szít
Táp anyag-után pót lást vé gez
Gyü möl csöst te le pít
Gyü möl csöst gon doz
Gyü möl csöt be ta ka rít, cso ma gol
Szõ lõ te le pí té sét vég zi
Szõ lõ gon do zá sát vég zi
Szõ lõt be ta ka rít
Sza bad föl di zöld ség ter mesz tést foly tat
Zöld ség nö vényt sza po rít
Zöld ség nö vényt ápol
Zöld ség nö vényt be ta ka rít, cso ma gol
Zöld ség nö vényt haj tat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A gyü mölcs ter mõ nö vé nyek cso por to sí tá sa, kör nye ze ti igé nye
C A gyü mölcs ter mõ nö vé nyek ré szei
C A gyü mölcs ter mõ nö vé nyek sza po rí tá sá nak mód jai
B Gyü mölcs ül tet vé nyek lé te sí té se
B Fi a tal fák és ter mõ gyü möl csö sök gon do zá sa
B A gyü mölcs be ta ka rí tá sa, ke ze lé se, cso ma go lá sa, tá ro lá sa
C A szõ lõ kör nye ze ti igé nye
C A szõ lõ nö vény ré szei
C A szõ lõ sza po rí tá si mód jai
B A szõ lõ te le pí té se
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B A fi a tal és ter mõ ül tet vé nyek gon do zá sa
B A szõ lõ be ta ka rí tá sa
C A zöld ség fé lék cso por to sí tá sa, kör nye ze ti igé nye
C A zöld ség fé lék ter mesz té si mód jai, ter mesz tõ lé te sít mé nyek
C A zöld ség fé lék sza po rí tá si mód jai
B Ta laj-elõ ké szí tés, táp anyag-gaz dál ko dás, ve tés
B Ápo lá si mun kák
B Zöld ség nö vé nyek be ta ka rí tá sa, áru-elõ ké szí té se, ke ze lé se, tá ro lá sa, egy sze rûbb tar tó sí tá si el já rá sok
B Az öko ter mesz tés le he tõ sé gei a zöld ség-, gyü mölcs-, szõ lõ ter mesz tés ben

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Mód sze res mun ka vég zés
Hely zet fel is me rés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A 31 622 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Do hány ker tész meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2227–06 Do hány ter mesz tés

A 31 622 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Gyü mölcs ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2228–06 Gyü mölcs ter mesz tés

A 31 622 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Szõ lõ ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2229–06 Szõ lõ ter mesz tés

A 31 622 01 0010 31 04 azo no sí tó szá mú, Zöld ség ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek
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A 31 622 01 0010 31 04 azo no sí tó szá mú, Zöld ség ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2230–06 Zöld ség ter mesz tés

A 31 622 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Fû szer nö vény-ter mesz tõ meg ne ve zé sû részszak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2669–06 Fû szer nö vény-ter mesz tés

A 31 622 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Gom ba ter mesz tõ meg ne ve zé sû részszak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2670–06 Gom ba ter mesz tés

A 31 622 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Gyógy nö vény ter mesz tõ meg ne ve zé sû részszak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2671–06 Gyógy nö vény ter mesz tés

A 31 622 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Ker ti mun kás meg ne ve zé sû részszak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2718–06 Ker té szet

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A vál lal ko zás lét re ho zá sa, mû köd te té se, át szer ve zé se, meg szün te té se, üz le ti ad mi niszt rá ció, nyil ván tar tá sok, pénz -

kezelés, mar ke ting
Áru for ga lom ter ve zé se, irá nyí tá sa és le bo nyo lí tá sa, be szer zés, kész le te zés, ér té ke sí tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%
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2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Nö vény tan, ég haj lat tan, ta laj tan, ta laj mû ve lés, táp anyag-után pót lás, ön tö zés, nö vény vé de lem, mû sza ki alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem, áru- és va gyon vé de lem, mun ka jo gi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2227–06 Do hány ter mesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Do hány ter mesz té si fel adat, a do hány ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Do hány faj ták, anya gok, esz kö zök, gé pek, gép ele mek fel is me ré se (20 db)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar tam: 20 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A do hány ter mesz té sé nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2228–06 Gyü mölcs ter mesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Gyü mölcs ter mesz té si fel adat, a gyü mölcs ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Gyü mölcs ter mõ nö vé nyek, nö vé nyi ré szek, anya gok, esz kö zök, gé pek, gép ele mek fel is me ré se (20 db)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar tam: 20 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A gyü mölcs ter mõ nö vé nyek ter mesz té sé nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%
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6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2229–06 Szõ lõ ter mesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szõ lõ ter mesz té si fel adat, a szõ lõ ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szõ lõ nö vé nyi ré szek, faj ták, anya gok, esz kö zök, gé pek, gép ele mek fel is me ré se (20 db)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar tam: 20 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A szõ lõ ter mesz té sé nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2230–06 Zöld ség ter mesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Zöld ség ter mesz té si fel adat, a zöld ség ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Zöld ség nö vé nyek, nö vé nyi ré szek, ma gok, pa lán ták, anya gok, esz kö zök, gé pek, gép ele mek fel is me ré se (20 db)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 20 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A zöld ség nö vé nyek ter mesz té sé nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2669–06 Fû szer nö vény-ter mesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fû szer nö vény-ter mesz té si fel adat, a fû szer nö vény-ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Fû szer nö vé nyek, nö vé nyi ré szek, ma gok, pa lán ták, anya gok, esz kö zök, gé pek, gép ele mek fel is me ré se (20 db)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 20 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A fû szer nö vé nyek ter mesz té sé nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2670–06 Gom ba ter mesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Gom ba ter mesz té si fel adat, a gom ba ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Gom ba fa jok, anya gok, esz kö zök, ter mesz tõ kö ze gek, gé pek, gép ele mek, kór- és kár ké pek fel is me ré se (20 db)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 20 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A gom bák ter mesz té sé nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

10. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2671–06 Gyógy nö vény ter mesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Gyógy nö vény ter mesz té si fel adat, a gyógy nö vény ter mesz tés ben hasz ná la tos gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Gyógy nö vé nyek, dro gok, anya gok, esz kö zök, gé pek, gép ele mek fel is me ré se (20 db)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 20 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A gyógy nö vé nyek ter mesz té sé nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 40%

11. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2718–06 Ker té szet
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ker té sze ti fel adat vég re haj tá sa (pl. ta laj-elõ ké szí tés mag ve tés hez, mag ve tés sza bad föld be, ül te tõ gö dör ki ásá sa, ön tö -

zés, ker té sze ti kis gé pek üze mel te té se), fel is me ré si fel adat (pl. nö vé nyi rész, faj, pa lán ta, ká ro sí tó, kór kép)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%
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3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 622 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Do hány ker tész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Gyü mölcs ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek 
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
5. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Szõ lõ ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
6. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0010 31 04 azo no sí tó szá mú, Zöld ség ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
7. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Fû szer nö vény-ter mesz tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Gom ba ter mesz tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
9. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Gyógy nö vény ter mesz tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
10. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Ker ti mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 10
11. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Do hány ker tész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Fû szer nö vény-ter mesz tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

4. vizs ga rész: 100
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A 31 622 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Gyü mölcs ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek 
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Fû szer nö vény-ter mesz tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Szõ lõ ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Fû szer nö vény-ter mesz tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 04 azo no sí tó szá mú, Zöld ség ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Fû szer nö vény-ter mesz tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Do hány ker tész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Gom ba ter mesz tõ meg ne ve -
zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

4. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Gyü mölcs ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek 
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Gom ba ter mesz tõ meg ne ve -
zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Szõ lõ ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Gom ba ter mesz tõ meg ne ve -
zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 04 azo no sí tó szá mú, Zöld ség ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Gom ba ter mesz tõ meg ne ve -
zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Do hány ker tész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Gyógy nö vény ter mesz tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

4. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Gyü mölcs ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek 
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Gyógy nö vény ter mesz tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Szõ lõ ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Gyógy nö vény ter mesz tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

6. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 04 azo no sí tó szá mú, Zöld ség ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Gyógy nö vény ter mesz tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100

A 31 622 01 0010 31 01 azo no sí tó szá mú, Do hány ker tész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Ker ti mun kás meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

1. vizs ga rész: 30
4. vizs ga rész: 70
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A 31 622 01 0010 31 02 azo no sí tó szá mú, Gyü mölcs ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek 
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Ker ti mun kás meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

1. vizs ga rész: 30

5. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0010 31 03 azo no sí tó szá mú, Szõ lõ ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Ker ti mun kás meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

1. vizs ga rész: 30

6. vizs ga rész: 70

A 31 622 01 0010 31 04 azo no sí tó szá mú, Zöld ség ter mesz tõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 622 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Ker ti mun kás meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

1. vizs ga rész: 30

7. vizs ga rész: 70

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se

Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, ille tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver -
senyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt  eléri.

Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze -
rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”

15.  A 25. sor szá mú LÓTARTÓ- ÉS LÓTE NYÉSZTÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETEL -
MÉNYEI II. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ló tar tó és -te nyész tõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -
port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 40%

3. Gya kor lat ará nya: 60%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van

Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges
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Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ló ápo ló és -gon do zó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 300
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rá épü lés meg ne ve zé se: Be lo vag ló
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: Lo vag lás alap szin ten (leg alább rajt en ge dély vizs ga szint)
Szak mai elõ kép zett ség: 31 621 04 0000 Ló tar tó és  -tenyésztõ szak ké pe sí tés
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 1000
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges”

16. A 28. sor szá mú MEZÕGAZDASÁGI GÉPKE ZELÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETEL -
MÉNYEI II. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
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4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Kel te tõ gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ker té sze ti gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ma jor gép-ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
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2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Me li o rá ci ós, kert- és park épí tõ gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Me zõ gaz da sá gi rakodógép kezelõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

20182 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Nö vény vé del mi gép ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõ ké szí tõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
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Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges”

17. A 28. sor szá mú MEZÕGAZDASÁGI GÉP KEZELÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETEL -
MÉNYEI V. fe je ze te 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás
A 31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je és a 31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ szak ké pe sí té sek

ki vé te lé vel, me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze té sé re ér vé nyes ve ze tõi en ge dély. (T, il let ve C+E, C1+E ka te gó ria, vagy
B  kategória)”

18. A 30. sor szá mú MEZÕGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETEL -
MÉNYEI II. fe jez te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Me zõ gaz da sá gi munkagépja vító ko vács
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel  tanúsított is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Pat ko ló ko vács
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a me zõ gaz da sá gi szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel  tanúsított is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
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Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges”

19. A 32. sor szá mú PARKÉPÍTÕ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGA -
KÖVETELMÉNYEI IV. és V. fe jez te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vál lal ko zást hoz lét re
Biz to sít ja a bel sõ és kül sõ for rá so kat a vál lal ko zás hoz
Köz re mû kö dik a ki vá lasz tott te lep hely ki ala kí tá sá ban
Gon dos ko dik az áru- és va gyon vé de lem rõl
Szük ség sze rint gon dos ko dik vál lal ko zá sá nak át szer ve zé sé rõl, meg szün te té sé rõl
Ér tel me zi a pi ac ku ta tás ered mé nye it
Ér tel me zi és fel hasz nál ja az öko ló gi ai és öko nó mi ai szá mí tá sok ered mé nye it
Meg ha tá roz za a te vé keny sé gi cé lo kat
Ki vá laszt ja ter mesz tés re vagy fel hasz ná lás ra a nö vény fa jo kat és faj tá kat
Be szer zi a mun ká já hoz szük sé ges esz kö zö ket, gé pe ket, be ren de zé se ket, se géd anya go kat
Be szer zi a sza po rí tó anya got, a fel hasz ná lan dó nö vény anya got
Tech no ló gi ai elõ írá so kat be tart, be tar tat
In for ma ti kai esz kö zö ket hasz nál
Jog sza bá lyi, ha tó sá gi elõ írá so kat be tart, be tar tat
Bi zony la to kat ki tölt, hasz nál
Ada to kat szol gál tat
El vég zi az adott mun ka hely re meg ál la pí tott ad mi niszt rá ci ót
Mun ka erõt és ta nu lót irá nyít, el len õriz
Mun ka szer ve zést vé gez
Mun ka adói fel ada to kat lát el
Át ve szi mennyi sé gi leg és mi nõ sé gi leg az árut/gön gyö le get/be ren de zést/esz közt, el vég zi a hi bás tel je sí tés bõl adó dó

te en dõ ket
Az áru jel le gé nek és az elõ írá sok nak meg fe le lõ en gon dos ko dik az áru mi nõ sé gé nek és a mennyi sé gé nek meg óvá sá ról
Be mu tat ja az árut a ve võk nek és tá jé koz tat ja az áru val kap cso la tos szol gál ta tá sok ról
Alap ve tõ ke res ke del mi te vé keny sé get lát el
Do ku men tál tan gon dos ko dik az el adat lan és a se lejt áru to váb bi sor sá ról

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A vál lal ko zá si for mák jel lem zõi
C Az üz le ti terv tar tal ma, fel épí té se
B A vál lal ko zás lét re ho zá sá nak gya kor la ti fel ada tai
C A bel sõ és kül sõ for rá sok biz to sí tá sá nak lehetõ ségei
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C A te lep hely ki vá lasz tá sá nak szem pont jai
C A te vé keny ség hez szük sé ges tár gyi fel té te lek ki ala kí tá sa
C Az áru- és va gyon vé de lem biz to sí tá sá nak mód jai
C A hu mán erõ for rás-gaz dál ko dás sze re pe, fel ada tai
B A mun ka szer zõ dé sek meg kö té sé re, fel bon tá sá ra vo nat ko zó elõ írá sok, sza bá lyok
B A mun ka tár sak ki vá lasz tá sá nak fo lya ma ta, a bér al ku le foly ta tá sa
C A te lep hely kül sõ/bel sõ ar cu lat-ki ala kí tá sá nak sza bá lyai
B A fi nan szí ro zás le he tõ sé gei
B A vál lal ko zás ered mé nyes sé gé nek vizs gá la ta
B A ha té kony mun ka szer ve zés
C Pi ac fel mé rés
C Pi ac be fo lyá so lás mód jai
B A pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá nak mód jai, sza bá lyai
B A pénz ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok
B A mun ka vi szony jogi sza bá lyo zá sa, a je len té si  kötelezettségek be tar tá sá nak sza bá lyai
B A te lep hely mû kö dé si rend jé hez kap cso ló dó sza bá lyok
B Pénz for gal mi nyil ván tar tá sok
B Mun ka ügyi nyil ván tar tá sok
C Az üz le ti le ve le zés le bo nyo lí tá sá nak sza bá lyai
C A kom mu ni ká ci ós esz kö zök, fény má so lók hasz ná la ta
C A szá mí tó gé pek és pe ri fé ri á ik hasz ná la ta
C A vál lal ko zás át szer ve zé sé nek for mái, gya kor la ti te en dõi
B A vál lal ko zás meg szün te té sé nek for mái, gyakor lati te en dõi
B Áru for ga lom ter ve zé se
B Áru for ga lom irá nyí tá sa
B Áru for gal mi nyil ván tar tá sok, kész let nyil ván tar tó prog ra mok
B Be szer zés
B Kész le te zés
B Ér té ke sí tés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT-alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Ál ló ké pes ség
Dön tés ké pes ség
Szor ga lom, igye ke zet
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Szer ve zõ kész ség
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Koc ká zat vál la lás
Meg bíz ha tó ság
Tü re lem

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Ha tá ro zott ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Meg gyõ zõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Irá nyí tá si kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Em pa ti kus kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Komp ro misszum kész ség
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ér té ke lé si ké pes ség
Ter ve zé si ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend szer ben  való gon dol ko dás
Okok fel tá rá sa
Kö vet kez te té si ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
In for má ció gyûj tés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Mód sze res mun ka vég zés
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ ké szí ti a mun ka te rü le tet
Ki vá laszt ja, elõ ké szí ti a mun ká já hoz szük sé ges esz kö zö ket, gé pe ket, anya go kat
Ta laj mun ká kat, gyom ir tást, ta laj vé del mi mun kát vé gez
Táp anyag-után pót lást vé gez
Ön tö zést vé gez
A fény vi szo nyo kat sza bá lyoz za
A hõ mér sék le ti vi szo nyo kat sza bá lyoz za
Nö vény vé del mi fel ada tot lát el
A nö vé nyek kel, mint élõ anyag gal dol go zik
Üze mel te ti, hasz nál ja a mun ka- és erõ gé pe ket, esz kö zö ket, ké zi szer szá mo kat, ter mesz tõ be ren de zé se ket
Épü le te ket, be ren de zé se ket, mû tár gya kat, gé pe ket, szer szá mo kat kar ban tart
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A nö vé nyi szer vek kül sõ al ak ta na (mor fo ló gia)
C A nö vé nyi szer vek fel épí té se, mû kö dé se (ana tómia)
B A nö vé nyek élet je len sé gei (fi zi o ló gia)
C A nö vény cso por tok jel lem zõi
C Nö vé nyek fel hasz ná lá si le he tõ sé gei
C A nö vény és a kör nye zet kap cso la ta (öko ló gia)
D A Föld me te o ro ló gi ai jel lem zõi
B Ma gyar or szág ég haj la ti vi szo nyai
C Me te o ro ló gi ai mû sze rek
C A ta laj al ko tó ré szei, jel lem zõi
B Ta laj tí pu sok jel lem zõi
C Ön tö zés mód jai
C Ön tö zés esz kö zei, gé pei
C A ta laj mû ve lés el já rá sai
C A ta laj mû ve lés esz kö zei, gé pei
C A táp anyag-után pót lás le he tõ sé gei
C Trá gya fé lék jel lem zõi (szer ves és mû trá gyák)
C A táp anyag-után pót lás esz kö zei, gé pei
C Vé de ke zé si el já rá sok a nö vény vé de lem ben
C A fon to sabb kór oko zók, kár te võk, gyo mok fel is me ré se
C A nö vény vé de lem esz kö zei, gé pei
C Ter mesz tõ be ren de zé sek
B A ker té szet ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Szor ga lom, igye ke zet
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Nyelv he lyes ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Mun ka vé del mi, bal eset vé del mi, tûz vé del mi, biz ton ság tech ni kai, hi gi é ni ai és mi nõ ség biz to sí tá si jog sza bá lyo kat,

 hatósági elõ írá so kat be tart, be tar tat
Kör nye zet vé del mi jog sza bá lyo kat, ha tó sá gi elõ írá so kat be tart, be tar tat
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Gon dos ko dik az áru- és va gyon vé de lem rõl
A mun ka vi szony meg kez dé sé re, foly ta tá sá ra, meg szû né sé re, meg szûn te té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, elõ írá so kat

 betart, be tar tat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Bal eset-, mun ka-, tûz vé del mi sza bá lyok, hi gi é ni ai elõ írá sok
B Kör nye zet vé del mi sza bá lyok
C Ter mé szet vé de lem (vé dett nö vé nyek)
C Az áru- és va gyon vé del mi be ren de zé sek faj tái
C Az áru- és va gyon vé del mi be ren de zé sek haszná lata
A Mun ka jo gi is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szor ga lom, igye ke zet
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Nyelv he lyes ség
Ha tá ro zott ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Hely zet fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2234–06 Nö vény is me ret

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Lomb le ve lû dísz fá kat, dísz cser jé ket ül tet
Fe nyõ fé lé ket, örök zöl de ket ül tet
Vi rág ágyat, kõ edényt be ül tet
Gye pet lé te sít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Egy nyá ri dísz nö vé nyek
A Két nyá ri dísz nö vé nyek
A Éve lõ dísz nö vé nyek
A Pá zsit fû fa jok
A Lomb hul la tó dísz fák
A Lomb hul la tó dísz cser jék
A Kú szó cser jék
A Örök zöld dísz fák
A Örök zöld dísz cser jék
A Ker ti ró zsák
C Cse re pes vi rág zók
C Cse re pes le vél dísz nö vé nyek
C Edé nyes nem tél ál ló nö vé nyek
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2235–06 Kert ter ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Kert ren de zé si ter vet (épí té si en ge dély hez nem kö tött) ké szít, ké szít tet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ge o dé zi ai esz kö zök, mû sze rek
C Te rü let fel mé ré si el já rá sok
C Tér ké pé szet
C Te rep plasz ti ka
C Te rep ren de zé si terv
C Te me tõ kert, sír be ül te tés ter ve zé se
B La kó ház kert ter ve zé sé nek szem pont jai
B Vá ro si köz kert ter ve zé sé nek szem pont jai
A Ját szó kert ter ve zé sé nek szem pont jai
B Sport kert ter ve zé sé nek szem pont jai
C Fa vé del mi terv
C Te rep ren de zé si terv
C Te me tõ kert, sír be ül te tés ter ve zé se
C Szik la kert ter ve zé se
C Te tõ kert ter ve zé sé nek szem pont jai
C Kert épí té szet tör té net
B A kert kom po zí ci ós ele mei
B Te le pü lé sek zöld fe lü le tei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû sza ki rajz ké szí té se
3 Sza bad ké zi raj zo lás
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3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
3 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Kéz ügyes ség
Dön tés ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat
Tér lá tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Ter ve zé si ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Ér té ke lé si ké pes ség
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2236–06 Kert épí tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel vo nul a mun ka te rü let re
Ge o dé zi ai ki tû zést vé gez
Ta laj me cha ni kai vizs gá la tot tart
Sáv-, pont-, le mez ala pot ké szít
Út-, tér bur ko lat ala pot ké szít
Be to no zá si, zsa lu zá si mun ká kat vé gez
Vi lá gí tó tes te ket, fény ar chi tek tú rá kat el he lyez
Fal szer ke ze te ket, tám fa la kat ké szít
Út-, tér bur ko la to kat ké szít
Ker ti lép csõt, rám pát ké szít
Ke rí tést, ka put, tér rá cso kat épít
Per go lá kat, lu ga so kat, fa li rá cso kat épít
Kõ ker te ket, szik la ker te ket ki ala kít
Te tõ ker tet, zöld te tõt ki ala kít
Épí tett tûz ra kó he lye ket ké szít
Sport- és ját szó sze re ket el he lyez
Vízi ar chi tek tú rá kat épít
Ker ti bú tort, hul la dék gyûj tõt el he lyez
Ker ti ön tö zõ há ló za tot lé te sít
Lomb le ve lû dísz fá kat, dísz cser jé ket ül tet
Fe nyõ fé lé ket, örök zöl de ket ül tet
Gye pet lé te sít
Vi rág ágyat, edényt be ül tet
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Hu mu szos ter mõ ré teg-, ter mõ föld-le sze dést vé gez
Dur va-te rep ren de zé si föld mun kát vé gez
Fa vé del mi, fa ki vá gá si, bo zót- és cser je ir tá si mun kát, gyep nye sést vé gez
Ala kí tó föld mun kát, ter mõ föld te rí tést vé gez
Te rü le tet fel mér, hely szín raj zot ké szít
Hasz nál ja, mû köd te ti, kar ban tart ja a kert épí tés ben hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ge o dé zi ai esz kö zök, mû sze rek
C Te rü let fel mé ré si el já rá sok
C Tér ké pé szet
C Te rep plasz ti ka
C Te rep ren de zé si terv
C Kert épí tõ anya gok
B Ala po zá sok
B Fal szer ke ze tek
B Be ton szer ke ze tek
B Szi ge te lé sek
B Ker ti köz mû vek, ön tö zõ rend sze rek
C Ki tû zé si el já rá sok
B Kert be ren de zé si tár gyak
A Vízi ar chi tek tú rák
A Pá zsit-, gyep lé te sí tés mód jai
A Egy-, két nyá ri vi rág fe lü le tek ül te té se
A Éve lõ vi rág fe lü le tek ül te té se
A Edé nyek be ül te té se
B Ró zsa fe lü le tek ül te té se
A Dísz fák, cser jék ki ül te té se
B Föld- és te rep ren de zé si mun kák
B Út- és tér bur ko la tok
B Ker ti épít mé nyek
B Te tõ kert, zöld te tõ épí té si mun kák
B Kõ kert, szik la kert lé te sí té se
B A kert épí tés ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
3 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Erõs fi zi kum
Kéz ügyes ség
Ál ló ké pes ség
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Ter ve zé si ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Ér té ke lé si ké pes ség
Lo gi kus gon dol ko dás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2237–06 Kert fenn tar tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vi rág ágyat, nö vény be ül te tést fenn tart
Gye pet fenn tart
Lomb le ve lû dísz fá kat, dísz cser jé ket fenn tart
Fe nyõ fé lé ket, örök zöl de ket fenn tart
Kõ ker te ket, szik la ker te ket fenn tart
Te tõ ker tet, zöld te tõt fenn tart
Tám fa la kat fenn tart
Út-, tér bur ko la to kat fenn tart
Ker ti lép csõt, rám pát fenn tart
Ke rí tést, ka put, tér rá cso kat fenn tart
Per go lá kat, lu ga so kat, fa li rá cso kat fenn tart
Vízi ar chi tek tú rá kat fenn tart
Ker ti bú tort, hul la dék gyûj tõt fenn tart
Ker ti ön tö zõ há ló za tot fenn tart
Épí tett tûz ra kó he lye ket fenn tart
Sport- és ját szó sze re ket fenn tart
Ta ka rí tá si mun kát vé gez a park ban, kert ben
Hó és sí kos ság men te sí tés mun kát vé gez
Hasz nál ja, mû köd te ti és kar ban tart ja a kert fenn tar tás ban hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Egy-, két nyá ri vi rág fe lü le tek fenn tar tá sa
A Éve lõ vi rág fe lü le tek fenn tar tá sa
A Edé nyes vi rá gok fenn tar tá sa
B Ró zsa fe lü le tek fenn tar tá sa
A Dísz fák, cser jék fenn tar tá sa
A Pá zsit fenn tar tá sa
B Út- és tér bur ko la tok fenn tar tá sa
C Tám fa lak, ke rí té sek, lép csõk fenn tar tá sa
C Per go lák, lu ga sok, tér rács fenn tar tá sa
C Be ren de zé si tár gyak gon do zá sa
A Vízi ar chi tek tú rák fenn tar tá sa
C Sport pá lyák gon do zá sa
A Ját szó te rek gon do zá sa
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C Kõ ker tek, szik la ker tek fenn tar tá sa
C Ker ti ön tö zõ há ló zat fenn tar tá sa
B A kert fenn tar tás ban elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Erõs fi zi kum
Kéz ügyes ség
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Irá nyít ha tó ság
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Ter ve zé si ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
In ten zív mun ka vég zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2238–06 Golf pá lya-fenn tar tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Golf pá lya fenn tar tást vé gez
Hasz nál ja, mû köd te ti, kar ban tart ja a golf pá lya-fenn tar tás ban hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Golf pá lya szab vá nyai
B Golf pá lya fenn tar tá sa
B A golf pá lya-fenn tar tás ban elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Kéz ügyes ség
Tér be li tá jé ko zó dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
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Irá nyít ha tó ság
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Mód sze res mun ka vég zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2668–06 Te me tõ ker té szet

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:
Fel adat pro fil:
Sír be ül te té si ter vet ké szít
Sír be ül te tést vé gez
Ki ül te té se ket ápol ja
Uta kat, tér fe lü le te ket, sír je le ket, egyéb mû tár gya kat kar ban tart
Hasz nál ja, mû köd te ti, kar ban tart ja a te me tõ ker té szet ben hasz ná la tos gé pe ket, esz kö zö ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ke gye le ti kul tú ra, val lá si szo ká sok, te met ke zé si szo ká sok
B Te me tõ ker té sze ti szem pont ból fon tos park épí té si anya gok
A Sí rok mé re te, a sír fe lü let ta go lá sa, tér ki ala kí tás
A A sír ki tû zé sé nek mód jai, me ne te, esz kö zei
A A sír ki ala kí tá sá nak mód ja (ta laj cse re, ta laj ja ví tás, ta laj egyen ge tés, szé lek iga zí tá sa)
A A sír be ül te tés irány el vei (ta laj – klí ma – nö vény igé nye, szín össz hang, gaz da sá gos fenn tar tás)
B A sír be ül te té sé nek mód ja (ke ret ki ül te tés – fák, cser jék – , ta laj ta ka rók, sze zo ná lis ki ül te tés)
B Sír fenn tar tás so rán al kal ma zott ön tö zés, fej trá gyá zás, gyom ir tás mód ja, a sír téli ta ka rá sá nak le he tõ sé gei
B Ál lan dó ki ül te tés fenn tar tá sá nak mód ja (szo lit erek, ta laj ta ka rók met szé se, nyí rá sa)
B Sze zo ná lis ki ül te tés cse ré jé nek és fenn tar tá sá nak mód ja
B Fû nyí rás, sö vény nyí rás mód ja
B A te me tõ ker té szet ben elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Sza bad ké zi raj zo lás
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Kéz ügyes ség
Fe le lõs ség tu dat
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Kon szen zus kész ség
To le ran cia
Ud va ri as ság
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
4202–08 Nö vény fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Dísz nö vé nye ket ül tet, pó tol
Dísz nö vé nye ket ápol, fenn tart

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Egy nyá ri dísz nö vé nyek
B Két nyá ri dísz nö vé nyek
B Éve lõ dísz nö vé nyek
B Pá zsit fû fa jok
B Lomb hul la tó dísz fák
B Lomb hul la tó dísz cser jék
B Kú szó cser jék
B Örök zöld dísz fák
B Örök zöld dísz cser jék
B Ker ti ró zsák
C Cse re pes vi rág zók
C Cse re pes le vél dísz nö vé nyek
C Edé nyes nem tél ál ló nö vé nyek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Rend sze re zõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
4203–08 Park gon do zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Dísz nö vé nye ket szak sze rû en ki ül tet
Alap ve tõ ápo lá si, gon do zá si mun ká kat el vé gez: nö vé nye ket át ül tet, metsz, pó tol, gyom lál, ön töz
A ker tek, par kok ját szó te rek, sport pá lyák mû tár gya it, épít mé nye it, be ren de zé se it, fel sze re lé se it kar ban tart ja
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Egy-, két nyá ri vi rág fe lü le tek fenn tar tá sa
A Éve lõ vi rág fe lü le tek fenn tar tá sa
A Edé nyes vi rá gok fenn tar tá sa
B Ró zsa fe lü le tek fenn tar tá sa
A Dísz fák, cser jék fenn tar tá sa
A Pá zsit fenn tar tá sa
C Út- és tér bur ko la tok fenn tar tá sa
C Tám fa lak, ke rí té sek, lép csõk fenn tar tá sa
C Per go lák, lu ga sok, tér rács fenn tar tá sa
C Be ren de zé si tár gyak gon do zá sa
C Vízi ar chi tek tú rák fenn tar tá sa
C Sport pá lyák gon do zá sa
C Ját szó te rek gon do zá sa
C Kõ ker tek, szik la ker tek fenn tar tá sa
C Ker ti ön tö zõ há ló zat fenn tar tá sa
C A kert fenn tar tás ban elõ for du ló erõ- és mun ka gé pek, esz kö zök

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Erõs fi zi kum
Kéz ügyes ség
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Irá nyít ha tó ság
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek helyén való al kal ma zá sa
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
In ten zív mun ka vég zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

Az 54 622 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2234–06 Nö vény is me ret

2235–06 Kert ter ve zés

2236–06 Kert épí tés

2237–06 Kert fenn tar tás

2238–06 Golf pá lya-fenn tar tás

2668–06 Te me tõ ker té szet

Az 54 622 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Golf pá lya-fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek
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Az 54 622 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Golf pá lya-fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2238–06 Golf pá lya-fenn tar tás

Az 54 622 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Kert épí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2234–06 Nö vény is me ret

2236–06 Kert épí tés

Az 54 622 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Kert fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2234–06 Nö vény is me ret

2237–06 Kert fenn tar tás

Az 54 622 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Park gon do zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

4202–08 Nö vény fel is me rés

4203–08 Park gon do zás

Az 54 622 01 0100 31 03 azo no sí tó szá mú, Te me tõ ker tész meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek

2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek

2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek

2234–06 Nö vény is me ret

2668–06 Te me tõ ker té szet

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel
Az 5. vizs ga rész hez kert ren de zé si do ku men tá ció ké szí té se meg adott fel adat ra a szak mai vizs gát 30 nap pal meg elõ zõ en
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás
Az 5. vizs ga rész hez kert ren de zé si do ku men tá ció ké szí té se meg adott fel adat ra a szak mai vizs gát 30 nap pal meg elõ zõ en
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2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2219–06 Vál lal ko zá si és ke res ke del mi is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A vál lal ko zás lét re ho zá sa, mû köd te té se, át szer ve zé se, meg szün te té se, üz le ti ad mi niszt rá ció, nyil ván tar tá sok, pénz -

kezelés, mar ke ting
Áru for ga lom ter ve zé se, irá nyí tá sa és le bo nyo lí tá sa, be szer zés, kész le te zés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2220–06 Ker té sze ti alap is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Nö vény tan, ég haj lat tan, ta laj tan, ta laj mû ve lés, táp anyag-után pót lás, ön tö zés, nö vény vé de lem, mû sza ki alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2221–06 Mun ka vál la lói is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem, áru- és va gyon vé de lem mun ka jo gi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2234–06 Nö vény is me ret
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy-, két nyá ri, éve lõ, fás szá rú dísz nö vé nyek felisme rése és fel hasz ná lá sá nak is mer te té se (40 db)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 80 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2235–06 Kert ter ve zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kert ren de zé si do ku men tá ció is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A kert ter ve zés fel ada ta i nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 60%
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6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2236–06 Kert épí tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kert épí té si te vé keny ség, gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A kert épí tés fel ada tai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A kert épí tés fel ada ta i nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 20%
3. fel adat 20%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2237–06 Kert fenn tar tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kert fenn tar tá si fel adat, gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A kert fenn tar tás fel ada ta i nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2238–06 Golf pá lya-fenn tar tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Golf pá lya-fenn tar tá si fel adat, gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A golf pá lya-fenn tar tás fel ada ta i nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
2668–06 Te me tõ ker té szet
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te me tõ ker té sze ti fel adat, gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
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A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Te me tõ ker té sze ti fel ada tok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

10. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
4208–06 Nö vény fel is me rés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy-, két nyá ri, éve lõ, fás szá rú dísz nö vé nyek felisme rése és fel hasz ná lá sá nak is mer te té se (20 db)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

11. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
4203–08 Park gon do zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Park fenn tar tá si fel adat, gé pek mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 40 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:
Az 54 622 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 5
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 20
8. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 10
Az 54 622 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Golf pá lya-fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -

szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 70
Az 54 622 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Kert épí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek

sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 30
6. vizs ga rész: 40
Az 54 622 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Kertfenn tartó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
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3. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 30
7. vizs ga rész: 40
Az 54 622 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Parkgon dozó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 10
10. vizs ga rész: 30
11. vizs ga rész: 40
Az 54 622 01 0100 31 03 azo no sí tó szá mú, Te me tõ ker tész meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és 

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 30
9. vizs ga rész: 40
Az 54 622 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 622 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Golf -
pá lya-fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

4. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 25
7. vizs ga rész: 25
9. vizs ga rész: 15
Az 54 622 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 622 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Kert -
épí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 30
7. vizs ga rész: 40
8. vizs ga rész: 15
9. vizs ga rész: 15
Az 54 622 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 622 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Kert -
fenn tar tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 30
6. vizs ga rész: 40
8. vizs ga rész: 15
9. vizs ga rész: 15
Az 54 622 01 0000 azo no sí tó szá mú, Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -

ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 622 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Park gon do zó
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

1. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 15
6. vizs ga rész: 30
7. vizs ga rész: 20
8. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 10
Az 54 622 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 622 01 0100 31 03 azo no sí tó szá mú, Te me -
tõ ker tész meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

5. vizs ga rész: 25
6. vizs ga rész: 30
7. vizs ga rész: 30
8. vizs ga rész: 15
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4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei
A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se.
Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, ille tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -

nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt  eléri.
Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek  átlaga sze -

rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”

20. A 34. sor szá mú BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI II. fe je ze te he lyé be a
kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Bo rász
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel  tanúsított is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség:
Elõ írt gya kor lat:
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge:
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor:
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pin ce mun kás
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák:
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség:
Elõ írt gya kor lat:
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge:
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma:
Óra szám: 600
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben):
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges
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Rá épü lés meg ne ve zé se: Som me li er (bor pin cér)
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák:
Is ko lai elõ kép zett ség:
Szak mai elõ kép zett ség: 33 621 01 0000 00 00 Bo rász

 33 5212 01 Bo rász
 52 6222 01 Bor- és üdí tõ ital ipa ri tech ni kus
 52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus (bor- és üdí tõ ital ipar)
 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezs gõ gyár tó tech ni kus
 55 621 01 0010 55 02 Bor tech no ló gus
 55 621 01 0010 55 07 Szõ lész, bo rász szak tech ni kus

Elõ írt gya kor lat:
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge:
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 500
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rá épü lés meg ne ve zé se: Vin cel lér
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Szak mai elõ kép zett ség: 33 621 01 0000 Bo rász

 33 5212 01 Bo rász
 52 6222 01 Bor- és üdí tõ ital ipa ri tech ni kus
 52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri tech ni kus (bor- és üdí tõ ital ipar)
 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezs gõ gyár tó tech ni kus
 55 621 01 0010 55 02 Bor tech no ló gus
 55 621 01 0010 55 07 Szõ lész, bo rász szak tech ni kus

Elõ írt gya kor lat:
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge:
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 500
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

21. A 36. sor szá mú ÉLELMISZERIPARI TECH NIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETEL -
MÉNYEI V. fe je ze te 2. [A szak mai vizs ga ré szei] pont já ban a 4. vizs ga rész és az 5. vizs ga rész elõ írá sai he lyé be a kö vet -
ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1129–06 Gyár tás ter ve zés, -szer ve zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az élel mi szer-elõ ál lí tás ra vo nat ko zó tör vények és jog sza bá lyok, ter ve zé si, szer ve zé si fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%
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5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1130–06 Élel mi szer ipa ri mû ve le tek, fo lya ma tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az élel mi szer-ipa ri mû ve le tek al kal ma zá sa a kész ter mé kek elõ ál lí tá sa so rán
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%”

22. A 38. sor szá mú HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETEL -
MÉNYEI IV. és V. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel ve szi a te vé keny sé gé hez elõ írt mun ka ru hát, vé dõ ru hát és vé dõ fel sze re lést
Át ve szi a mun ka te rü le tet
Meg is me ri az el vég zen dõ fel ada tot
Fel mé ri a szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket
Be tart ja a mun ka-, tûz-, kör nye zet vé del mi, hi gi é ni ai és a mi nõ ség biz to sí tá si elõ írá so kat
El vég zi az elõ írt tisz tí tá si és fer tõt le ní té si mun ká kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mun ka- és vé dõ ru há val szem be ni kö ve tel mé nyek
B Vé dõ esz kö zök
B Mun ka te rü let jel lem zõi
B Mun ka vég zés hez szük sé ges alap-, se géd-, já ru lé kos és ada lék anya gok
A Biz ton sá gos mun ka fel té te lei
A Hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek
B Élel mi szer biz ton ság (HACCP) és minõségbizto sítás
B Kör nye zet vé del mi, tûz vé del mi sza bá lyok
B Tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek
C Ta ka rí tá si, tisz tí tá si, fer tõt le ní té si mó dok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hi gi é ni ás szem lé let
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Tech no ló gi ai és/vagy ter me lé si szá mí tá so kat vé gez
Át ve szi és elõ ké szí ti a gyár tás hoz szük sé ges anya go kat
A mun ka meg kez dé se elõtt el len õr zi a gé pe ket, be ren de zé se ket, esz kö zö ket
Fel ügye li a gé pek, be ren de zé sek mû kö dé sét, szük ség ese tén be avat ko zik
Részt vesz a kar ban tar tá si mun kák ban
Elõ ké szí ti, el len õr zi a cso ma go ló anya go kat, cso ma gol ja a kész ter mé ket
A kész ter mé ket át ad ja a hû tõ- vagy tá ro ló rak tár nak és/vagy el vég zi a rak tá ro zást
A ha tá lyos sza bá lyo zá sok sze rint ke ze li a kép zõ dõ hul la dé kot

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szak mai szá mí tá sok
B Nyers anyag-át vé te li el já rá sok
B A gyár tás hoz szük sé ges gé pek, be ren de zé sek mû kö dé si elve
B Gép ke ze lés
C A gé pek, be ren de zé sek kar ban tar tá sa
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
B Cso ma go ló anya gok, cso ma go ló esz kö zök
B A rak tá ro zás alap el vei
B Hû tõ- és tá ro ló rak tá ro zás
B Hul la dék ke ze lé si el já rá sok
D Mel lék ter mé kek hasz no sí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Komp lex esz köz hasz ná la ti ké pes ség
4 Nyers anya gát vé tel hez szük sé ges la bor esz kö zök hasz ná la ta
3 Cso ma go lá si jel ké pek ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Alap anya got vizs gál és/vagy el len õriz
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít Elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tát vesz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi te vé keny sé get foly tat
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:
A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C La bo ra tó ri u mi alap mé ré sek, alap mû ve le tek
C Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Min ta vé tel
B Alap anyag-mi nõ sí tés
B Kész ter mék-mi nõ sí tés
B Gyár tás kö zi el len õr zé sek alap el vei
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Do ku men tu mok, nap lók ve ze té se
C Gaz dál ko dá si alap is me re tek
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
5 Mennyi ség ér zék
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 La bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság
El kö te le zett ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Nu me ri kus gon dol ko dás
Ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0544–06 El sõd le ges fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ál la tot át vesz
Vá gás ra elõ ké szít
Ká bí tást vé gez
Vág vagy szúr, elv érez tet, vért ke zel
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fejt
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Test tá ji da ra bo lást vé gez
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Tes tet hús ré szek re bont, fi léz

Hús ré szek re for máz, cson toz

Hú so kat osz tá lyoz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

D Szar vas mar ha faj ták és tí pu sok
B Szar vas mar ha csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
D Ser tés faj ták és tí pu sok
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Juh faj ták és tí pu sok, szö ve tei, üre gi szer vei
C A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szerzõ dések
C Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
C Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
C Mar ha vá gás
C Ser tés vá gás
C Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
C Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
C Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
C Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
D El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

5 Mennyi ség ér zék
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök hasz ná la ta
4 Szál lí tó esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Ál ló ké pes ség

Lá tás

Kéz ügyes ség

Sta bil kéz tar tás

Erõs fi zi kum

Mo no tó nia-tû rés

Tár sas kom pe ten ci ák:

Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:

A kör nye zet tisz tán tar tá sa

Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

Fi gye lem-össz pon to sí tás

In ten zív mun ka vég zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0519–06 Hús- és tar tó sí tó ipa ri nyers anyag-fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ke ver
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ ke ze lést vé gez
Hõ el vo nás sal tar tó sít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ke ve rés cél ja és al kal ma zá sá nak
B Lég te le ní tés mód jai és al kal maz ha tó sá ga
B Zá rás cél ja, al kal ma zá sa a cso ma go ló edény tõl füg get le nül
B Zá rás el len õr zé sé nek mód jai, a cso ma go ló edény anya gá tól füg gõ en
B Hõ ke ze lés ma gya rá za ta, mód jai, be fo lyá so ló té nye zõk
B Hõ ke ze lés be ren de zé sei és azok mû kö dé se
B Hõ el vo nás lé nye ge, mód jai, be fo lyá so ló té nye zõk

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö vet kez te té si ké pes ség,
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0545–06 Má sod la gos fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Anya go kat elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zás
C Rom lá sok faj tái
C Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
C Bi o ló gi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
C Gyár tá si sza lon na
C Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
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C Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
C Cso ma go ló anya gok
D Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Tes ti ügyes ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Pre ci zi tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Rend szer ben  való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0546–06 Kész ter mék gyár tás és -ér té ke sí tés a hús ipar ban

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, ke zel, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
C Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
C Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ter mé kek gyár tá sa
C Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
C Ke res ke del mi alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Mo no tó ni a tû rés
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Erõs fi zi kum
Tû rõ ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0547–06 Vá gó ál la tok el sõd le ges fel dol go zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ál la tot át vesz
Vá gás ra elõ ké szít, füg geszt
Ká bí tást vé gez
Vág, elv érez tet
For rá zást, ko pasz tást, utó ko pasz tást, per zse lést vé gez
Tes tet mos, át füg geszt
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Elõ hû tést vé gez
Mi nõ sít, osz tá lyoz
Kézi, vagy gépi da ra bo lást vé gez, cson toz, fi léz
Egész, vagy da ra bolt ter mé ket cso ma gol

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ba rom fi faj ták, test tá jai csont vá za, szer vei
C A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szerzõ dések
C Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
D Pi hen te tés, füg gesz tés
B Ká bí tás
B Vá gás, vé rez te tés
B Ko pasz tás, test mo sás
B Bon tás, zsi ge re lés
B Da ra bo lás, cson to zás, fi lé zés
B Cso ma go lás
D El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
3 Da ra bo ló gé pek, cso ma go ló gé pek mû köd te té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Sta bil kéz tar tás
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés
Elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0548–06 Da ra bo lás, cson to zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
C Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
C Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
C Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
C Ba rom fi ré szei, csont jai, da ra bo lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0549–06 Vá gó ál la tok má sod la gos fel dol go zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Anya go kat elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ  folyamatok, osz tá lyo zás
C Gyár tá si sza lon na
C Bel sõ sé gek
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C Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
C Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
C Cso ma go ló anya gok
C Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
D Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Kéz ügyes ség
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0550–06 Hús ipa ri ér té ke sí tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek
C Do ku men tu mok, nap lók, jegy zõ köny vek ve ze té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Rend szer ben  való gon dol ko dás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0551–06 Ba rom fi fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Ap rít, ke ver, tölt, hõ ke ze lést vé gez
Pá col, füs töl
Ér le lést vé gez
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Ba rom fi fé lék fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ba rom fi fé lék fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ba rom fi fé lék fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
C Hõ el vo nás sal ké szült (hû tött, fa gyasz tott) ké szít mé nyek gyár tá sa
C Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
C Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ter mé kek gyár tá sa
D A má sod la gos fel dol go zás be ren de zé se i nek mû köd te té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Mo no tó ni a tû rés
Erõs fi zi kum
Tû rõ ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0552–06 Bél fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Bél gar ni tú rát ke zel
Be let dol goz fel, tar tó sít
Cso ma gol ja a kész ter mé ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Juh faj ták és -tí pu sok, szö ve tei, üre gi szer vei
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: –

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Mo no tó ni a tû rés

Tû rõ ké pes ség

Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:

Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:

A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

0553–06 Bol ti hús fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Ha lat pik ke lyez, zsi ge rel

Ha lat da ra bol, fi léz

Ser tés, mar ha, ba rom fi hús ré sze ket cson toz, da ra bol, da rál,

Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint

Anya go kat ap rít, ke ver, íze sít

El vég zi a töl tést

Meg fe le lõ mó don cso ma gol

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

B Ha lak faj tái, test tá jai
B Hal pik ke lye zés
B Hal fel dol go zás
B Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Ba rom fi ré szei, csont jai, da ra bo lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

5 Mennyi ség ér zék
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Ál ló ké pes ség

Tû rõ ké pes ség

Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:

Kap cso lat te rem tõ kész ség

Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

A kör nye zet tisz tán tar tá sa

Fi gye lem-össz pon to sí tás

Rend szer ben  való gon dol ko dás
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0554–06 Hal fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ha lat pik ke lyez, zsi ge rel
Ha lat da ra bol, fi léz
Ap rít
Ke ver
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Ha lat dol goz fel
Hal fel dol go zá sá val fél kész- és kész éte le ket ké szít
Ha lak fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ha lak fel dol go zá sá val kon zer vet ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ha lak faj tái, test tá jai
B Hal fel dol go zás
C Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Hús ké szít mé nyek gyár tá sa
D El sõd le ges és má sod la gos be ren de zé sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Sta bil kéz tar tás
Tes ti ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés
Elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0555–06 Nyer sen ér lelt kol bá szok, sza lá mik gyár tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ba rom fi fé lék fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Hús, hús ké szít mé nyek pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok
C Bi o ló gi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok
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C Rom lá sok faj tái
C Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
C Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Kéz ügyes ség Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0556–06 Vá gó hí di mun ka

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fejt
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet ha sít
Be let fel dol goz
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Ha sí tás
C Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Sta bil kéz tar tás
Kéz ügyes ség
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés
Elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1122–06 Ba rom fi fel dol go zók ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tát vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Mel lék ter mé kek ke ze lé se
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
B HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
B Mun ka egész ség tan
B Tûz vé de lem
B Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
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C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
1 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz ta tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1123–06 Bél fel dol go zók ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Bél gar ni tú rát ke zel
Elõ hû tést vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
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Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szar vas mar ha faj ták- és tí pu sok
B A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szer zõ dé sek
B Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
B Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mel lék ter mé kek ke ze lé se
B Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zá suk
B Gyár tá si sza lon na
B Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
B Egyéb anya gok
B Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
B Cso ma go ló anya gok
B Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
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B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
C Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
C HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
C Mun ka egész ség tan
C Tûz vé de lem
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zás
C Kö te le zõ do ku men tu mok, nap lók ve ze té se, je len té sek ké szí té se
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró, vágó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák:

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1124–06 Bol ti hen tes ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág, vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szar vas mar ha faj ták és -tí pu sok
B Szar vas mar ha csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Ser tés faj ták és -tí pu sok
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
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B A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szerzõ dések
B Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
B Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés,
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Ba rom fi vá gás
B Mel lék ter mé kek ke ze lé se
B Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zá suk
B Gyár tá si sza lon na
B Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
B Egyéb anya gok
B Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
B Cso ma go ló anya gok
B Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
C HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
C Mun ka egész ség tan
C Tûz vé de lem
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
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5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök:
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1125–06 Cson to zó mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
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Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke del ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szar vas mar ha- faj ták és -tí pu sok
B Szar vas mar ha csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Ser tés faj ták és -tí pu sok
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szerzõ dések
B Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
B Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Mel lék ter mé kek ke ze lé se
B Hús össze té te le, fel épí té se, a hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zá suk
B Gyár tá si sza lon na
B Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
B Egyéb anya gok
B Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
B Cso ma go ló anya gok
B Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
C HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
C Mun ka egész ség tan
C Tûz vé de lem
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C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Kö te le zõ do ku men tu mok, nap lók ve ze té se, je len té sek ké szí té se
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1126–06 Hal fel dol go zók ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
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Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
B HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
B Mun ka egész ség tan
B Tûz vé de lem
C Biz ton ság tech ni ka
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C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1127–06 Szá raz áru ké szí tõk ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
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Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szar vas mar ha faj ták és -tí pu sok
B Szar vas mar ha csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Ser tés faj ták és -tí pu sok
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szer zõ dé sek
B Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
B Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
C HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
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C Mun ka egész ség tan
C Tûz vé de lem
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Kö te le zõ do ku men tu mok, nap lók ve ze té se, je len té sek ké szí té se
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök:
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1128–06 Vá gó hí di mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fe le lõ en min tát vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
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Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ  folyamatok, osz tá lyo zá suk
B Gyár tá si sza lon na
B Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
B Egyéb anya gok
B Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
B Cso ma go ló anya gok
B Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
B HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
B Mun ka egész ség tan
B Tûz vé de le mi is me re tek
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
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C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Kö te le zõ do ku men tu mok, nap lók ve ze té se, je len té sek ké szí té se
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0511–06 Mé ré sek

0544–06 El sõd le ges fel dol go zás

0519–06 Hús- és tar tó sí tó ipa ri nyers anyag-fel dol go zás

0545–06 Má sod la gos fel dol go zás

0546–06 Kész ter mék gyár tás és -ér té ke sí tés a hús ipar ban

A 31 541 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Ba rom fi fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0547–06 Vá gó ál la tok el sõd le ges fel dol go zá sa

0549–06 Vá gó ál la tok má sod la gos fel dol go zá sa

0551–06 Ba rom fi fel dol go zás

A 31 541 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Bél fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai
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A 31 541 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Bél fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0552–06 Bél fel dol go zás

A 31 541 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Bol ti hen tes meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0548–06 Da ra bo lás

0550–06 Hús ipa ri ér té ke sí tés

0553–06 Bol ti hús fel dol go zás

A 31 541 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Cson to zó mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0548–06 Da ra bo lás, cson to zás

A 31 541 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Hal fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0554–06 Hal fel dol go zás

A 31 541 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Szá raz áru ké szí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0555–06 Nyer sen ér lelt kol bá szok, sza lá mik gyár tá sa

A 31 541 01 0100 21 05 azo no sí tó szá mú, Vá gó hí di mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0544–06 El sõd le ges fel dol go zás

0556–06 Vá gó hí di mun ka

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel

Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás
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2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fel ké szü lés a mun ka vég zés re, a mun ka te rü let át vé te le, a tisz tí tás, a mun ka-, tûz-, kör nye zet vé del mi, hi gi é ni ai és

a  minõségbiztosítási elõ írá sok be tar tá sá val
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Teh no ló gi ai/ter me lé si szá mí tá sok el vég zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Há rom kü lön bö zõ tí pu sú ter mék cso ma go lá sa, tá ro lá sa, a ke let ke zõ hul la dé kok szak sze rû ke ze lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 75%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap anyag-, gyár tás kö zi- és kész ter mék-vizs gá lat el vég zé se meg adott anya gok ból és mód sze rek kel, a mé ré si ada tok

do ku men tá lá sa, össze sí tõ je len tés el ké szí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si, ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 75%
2. fel adat 25%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0544–06 El sõd le ges fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi a vá gó ál la tok ká bí tá sát, vé rez te té sét, szõr te le ní té sét, bon tá sát
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Test tá ji da ra bo lást, cson to zást vé gez, hús ré szek re bont, osz tá lyoz
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A vá gó ál la tok csont vá zá nak, szö ve te i nek, test tá ja i nak, izom cso port ja i nak, üre gi szer ve i nek is me re te, az el sõd le ges

fel dol go zás mû ve le te i nek jel lem zõi, mi nõ sí tés, vá gá si tech no ló gi ák, hú sok ipa ri és kony ha tech ni kai da ra bo lá sa, cson to -
zá sa
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 40%
3. fel adat 20%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0519–06 Hús- és tar tó sí tó ipa ri nyersanyag-feldol gozás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Be fe je zõ mû ve le tek, hõ köz lés, hõ el vo nás, víz el vo nás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0545–06 Má sod la gos fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vé gez egy mû ve le tet a hús ké szít mé nyek gyár tás tech no ló gi á já ból
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Má sod la gos fel dol go zás mû ve le tei, alap-, se géd-, bur ko ló-, cso ma go ló anya gai, be ren de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 80%
2. fel adat 20%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0546–06 Kész ter mék gyár tás és -ér té ke sí tés a hús ipar ban
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi egy adott hús ké szít mény gyár tá sát
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
El vég zi a hús, hús ké szít mény elõ ké szí té sét, ki szol gál ja a ve võ ket
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ke res ke del mi alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 40%
3. fel adat 20%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0547–06 Vá gó ál la tok el sõd le ges fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi az el sõd le ges fel dol go zás mû ve le te it
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0548–06 Da ra bo lás, cson to zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi a vá gó ál lat test tá ji da ra bo lá sát, cson to zá sát,  filézését, hús ré szek re bon tá sát, osz tá lyo zá sát
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

10. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0549–06 Vá gó ál la tok má sod la gos fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hús ké szít mény-gyár tá si mû ve le tet vé gez
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

11. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0550–06 Hús ipa ri ér té ke sí tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi a hús, hús ké szít mény elõ ké szí té sét, ki szol gál ja a ve võ ket, szám lát ál lít ki, pénz tár gé pet ke zel
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ke res ke del mi alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 80%
2. fel adat 20%

12. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0551–06 Ba rom fi fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi az adott ba rom fi faj el sõd le ges fel dol go zá sát
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egy meg ha tá ro zott hús ké szít mény elõ ál lí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%
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13. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0552–06 Bél fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Bél gar ni tú ra ke ze lé se és fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

14. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0553–06 Bol ti hús fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hús alap anyag elõ ké szí té se (da ra bo lás, cson to zás, ap rí tás, da rá lás)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

15. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0554–06 Hal fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hal fel dol go zá sa és ké szít mény gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

16. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0555–06 Nyer sen ér lelt kol bá szok, sza lá mik gyár tá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Nyer sen ér lelt kol bász vagy sza lá mi gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

17. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0556–06 Vá gó hí di mun ka
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Vá gó ál lat el sõd le ges fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

18. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1122–06 Ba rom fi fel dol go zók ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se, do ku men tá lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20237



A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 20%
2. fel adat 80%

19. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1123–06 Bél fel dol go zók ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se,  dokumentálása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 20%
2. fel adat 80%

20. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1124–06 Bol ti hen tes ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se, do ku men tá lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 20%
2. fel adat 80%

21. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1125–06 Cson to zó mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se,  dokumentálása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 20%
2. fel adat 80%

22. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1126–06 Hal fel dol go zók ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se,  dokumentálása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
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A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 20%
2. fel adat 80%

23. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1127–06 Szá raz áru ké szí tõk ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se,  dokumentálása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 20%
2. fel adat 80%

24. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1128–06 Vá gó hí di mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se,  dokumentálása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Má sod la gos fel dol go zá si mû ve le tek al kal ma zá sa; hús ipa ri ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 20%
2. fel adat 80%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
3. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 15
6. vizs ga rész: 25
7. vizs ga rész: 25
A 31 541 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Ba rom fi fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizsga -

részek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 20
10. vizs ga rész: 20
12. vizs ga rész: 45
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A 31 541 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Bél fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
13. vizs ga rész: 85
A 31 541 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Bol ti hen tes meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
9. vizs ga rész: 40
11. vizs ga rész: 30
14. vizs ga rész: 15
A 31 541 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Cson to zó mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
9. vizs ga rész: 85
A 31 541 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Hal fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
15. vizs ga rész: 85
A 31 541 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Szá raz áru ké szí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
16. vizs ga rész: 85
A 31 541 01 0100 21 05 azo no sí tó szá mú, Vá gó hí di mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 40
17. vizs ga rész: 50
A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú Ba rom fi fel dol go zó
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel rendel kezik

18. vizs ga rész: 100
A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú Bél fel dol go zó meg -
nevezésû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

19. vizs ga rész: 100
A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú Bol ti hen tes meg ne ve -
zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

20. vizs ga rész: 100
A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú Cson to zó mun kás
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel rendel kezik

21. vizs ga rész: 100
A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú Hal fel dol go zó meg ne -
ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

22. vizs ga rész: 100
A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú Szá raz áru ké szí tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel rendel kezik

23. vizs ga rész: 100
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A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 05 azo no sí tó szá mú Vá gó hí di mun kás
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel rendel kezik

24. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se

Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, il le tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -
nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt  eléri.

Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze -
rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”

23. A 40. sor szá mú PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAK MAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI he lyé be a kö vet ke zõ meg -
ha tá ro zás lép:

„40. PÉK
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 541 04 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pék

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek:

Azo no sí tó szám: 33 541 04 0100 21 01

Meg ne ve zés: Gyors pék sé gi sütõ és el adó

Azo no sí tó szám: 33 541 04 0100 21 02

Meg ne ve zés: Sü tõ ipa ri mun kás

Azo no sí tó szám: 33 541 04 0100 21 03

Meg ne ve zés: Szá raz tész ta gyár tó

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 7216

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Pék 2 2000
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II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pék
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel  tanúsított is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség:
Elõ írt gya kor lat:
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge:
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor:
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Gyors pék sé gi sütõ és el adó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 400
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Sü tõ ipa ri mun kás
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 500
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges
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Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Szá raz tész ta gyár tó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 400
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

7216 Sü tõ-, tész ta ipa ri mun kás, pék

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ le írá sa:

Fel ké szül a mun ká ra
Elõ ké szí ti a mun ka fo lya ma to kat
Alap mé ré se ket vé gez
Esz kö zö ket hasz nál, gé pe ket ke zel, be ren de zé se ket üze mel tet
Be fe je zõ mû ve le te ket vé gez
Tész tát ké szít
Töl te lé ket ké szít
Fel dol goz za a tész tát
Tész tát ke leszt
Tész tát süt
Tész tát szá rít
Be tart ja a te vé keny sé gé re vo nat ko zó elõ írásokat
Ad mi niszt rá ci ós mun kát vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

33 541 01 0000 00 00 Édes ipa ri ter mék gyár tó

54 541 01 Élel mi szer ipa ri tech ni kus

33 541 03 0000 00 00 Mol nár

33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász
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IV.
Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel ve szi a te vé keny sé gé hez elõ írt mun ka ru hát, vé dõ ru hát és vé dõ fel sze re lést
Át ve szi a mun ka te rü le tet
Meg is me ri az el vég zen dõ fel ada tot
Fel mé ri a szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket
Be tart ja a mun ka-, tûz-, kör nye zet vé del mi, hi gi é ni ai és a mi nõ ség biz to sí tá si elõ írásokat
El vég zi az elõ írt tisz tí tá si és fer tõt le ní té si mun ká kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mun ka- és vé dõ ru há val szem be ni kö ve tel mé nyek
B Vé dõ esz kö zök
B Mun ka te rü let jel lem zõi
B Mun ka vég zés hez szük sé ges alap-, se géd-, já ru lé kos és ada lék anya gok
A Biz ton sá gos mun ka fel té te lei
A Hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek
B Élel mi szer biz ton ság (HACCP) és minõségbizto sítás
B Kör nye zet vé del mi, tûz vé del mi sza bá lyok
B Tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek
C Ta ka rí tá si, tisz tí tá si, fer tõt le ní té si mó dok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hi gi é ni ás szem lé let
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Tech no ló gi ai és/vagy ter me lé si szá mí tá so kat vé gez
Át ve szi és elõ ké szí ti a gyár tás hoz szük sé ges anya go kat
A mun ka meg kez dé se elõtt el len õr zi a gé pe ket, be ren de zé se ket, esz kö zö ket
Fel ügye li a gé pek, be ren de zé sek mû kö dé sét, szük ség ese tén be avat ko zik
Részt vesz a kar ban tar tá si mun kák ban
Elõ ké szí ti, el len õr zi a cso ma go ló anya go kat, cso ma gol ja a kész ter mé ket
A kész ter mé ket át ad ja a hû tõ- vagy tá ro ló rak tár nak és/vagy el vég zi a rak tá ro zást
A ha tá lyos sza bá lyo zá sok sze rint ke ze li a kép zõ dõ hul la dé kot
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szak mai szá mí tá sok
B Nyers anyag-át vé te li el já rá sok
B A gyár tás hoz szük sé ges gé pek, be ren de zé sek mû kö dé si elve
B Gép ke ze lés
C A gé pek, be ren de zé sek kar ban tar tá sa
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
B Cso ma go ló anya gok, cso ma go ló esz kö zök
B A rak tá ro zás alap el vei
B Hû tõ- és tá ro ló rak tá ro zás
B Hul la dék ke ze lé si el já rá sok
D Mel lék ter mé kek hasz no sí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Komp lex esz köz hasz ná la ti ké pes ség
4 Nyers anya gát vé tel hez szük sé ges la bor esz kö zök hasz ná la ta
3 Cso ma go lá si jel ké pek ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Alap anya got vizs gál és/vagy el len õriz
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi te vé keny sé get foly tat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C La bo ra tó ri u mi alap mé ré sek, alap mû ve le tek
C Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Min ta vé tel
B Alap anyag-mi nõ sí tés
B Kész ter mék-mi nõ sí tés
B Gyár tás kö zi el len õr zé sek alap el vei
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Do ku men tu mok, nap lók ve ze té se
C Gaz dál ko dá si alap is me re tek

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20245



C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
5 Mennyi ség ér zék
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 La bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság
El kö te le zett ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Nu me ri kus gon dol ko dás
Ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0532–06 Tész ta fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel oszt ja a tész tát mé ret re, tö meg re
For máz za a tész tát
Töl ti a tész tát
El rak ja a tész tát
Ke ze li a tész ta fe lü le tét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A tész ta fel dol go zás mû ve le tei
C Csé sze ürí tõ gé pek
C Osz tó gé pek
C Göm bö lyí tõk
B For má zó gé pek
B Nyúj tó gé pek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
4 Ké zi szer szá mok, sze le te lõk, vá gók, ki szú rók hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Szer ve zõ kész ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0533–06 Ke lesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A ke lesz tõ pa ra mé te re it be ál lít ja
El he lye zi a ter mé ket a ke lesz tõ ben
El len õr zi a ke lesz té si fo lya ma tot
Sü tés elõtt ke ze li a tész ta fe lü le tét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok ke lesz tés nél
B A ke lesz tés fo lya ma ta
C Tész ta pi hen te tõk
C Ke lesz tõ esz kö zök
B Ke lesz tõ kam rák
C Gépi ke lesz tõk

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Szak mai gé pek szer ke ze te, mû kö dé si váz la ta, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma meg ol dás
Hi ba el há rí tás
Hely zet fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0534–06 Sü tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be ál lít ja a sü té si pa ra mé te re ket
A meg kelt ter mé ket a ke men cé be he lye zi Sü té si fo lya ma tot el len õriz
Süti a for má zott tész tá kat
Ke ze li a ter mék fe lü le tét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Sü tés sza ka szai, sü tés köz ben le ját szó dó folya matok
C Épí tett ke men cék
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C Sze relt fém szer ke ze tû ke men cék
C Ve tõ szer ke ze tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Sü tõ ke men cék kap cso lá si raj za i nak ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Prob lé ma meg ol dás
Hi ba el há rí tás
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0535–06 Tész ta ké szí tés, tész ta szá rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ko vá szol
Da gaszt
Gyúr
Ke ver, tö mö rít
Ke nyér fé lék gyár tá sá hoz köz ve tett tész tát ké szít és szá rít
Pék sü te mé nyek gyár tá sá hoz vi zes tész tát ké szít és szá rít
Pék sü te mé nyek gyár tá sá hoz te jes tész tát ké szít és szá rít
Pék sü te mé nyek gyár tá sá hoz dú sí tott tész tát ké szít és szá rít
Pék sü te mé nyek gyár tá sá hoz to jás sal dú sí tott tész tát  készít és szá rít
Om lós tész tát ké szít és szá rít
Le ve les tész tát ké szít, haj to gat ja, hûti és szá rít ja
Di a be ti kus és egyéb tész tát ké szít és szá rít

Tu laj don ság pro fil:
Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Alap anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Se géd anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Já ru lé kos anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Nyers anya gok fi zi kai jel lem zõi
B Nyers anya gok ké mi ai össze te või
B Nyers anya gok bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok mik ro bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok elõ ké szí té se
B Ke nyér fé lék
B Vi zes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Te jes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B To jás sal dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Om lós tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Le ve les tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
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B Di é tát ki egé szí tõ ter mé kek
B Tész ta ké szí té se
C Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a ko vász érés nél
B Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a tész ta érés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok ko vász ké szí tés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok tész ta ké szí tés nél
B En zi mes fo lya ma tok: ke mé nyí tõ- fe hér je- és zsír bon tás
C Liszt tá ro lás esz kö zei
C Liszt szál lí tás esz kö zei
C Nyers anyag elõ ké szí tõ be ren de zé sek
B Da gasz tó gé pek, csé szék
C Ke ve rõ- és hab ve rõ gép

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
4 Kis gé pek, da gasz tó gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1104–06 Gyors pék sé gi sütõ és el adó ki egé szí tõ mo dul ja a pék szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Ko vá szol
Da gaszt
Gyúr
Tész tát ke ver, tö mö rít
Ke nyér fé lék gyár tá sá hoz köz ve tett tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz vi zes tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz te jes tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz dú sí tott tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz to jás sal dú sí tott tész tát ké szít
Om lós tész tát ké szít
Le ve les tész tát ké szít, haj to gat, hût
Di a be ti kus és egyéb tész tát ké szít
Fel oszt ja a tész tát mé ret re, tö meg re
For máz za az anya got
Töl ti a tész tát
El rak ja a tész tát
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Ke ze li a tész ta fe lü le tét
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Alap anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Se géd anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Já ru lé kos anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Nyers anya gok fi zi kai jel lem zõi
B Nyers anya gok ké mi ai össze te või
B Nyers anya gok bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok mik ro bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok elõ ké szí té se
B Ke nyér fé lék is me re te
B Vi zes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Te jes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B To jás sal dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Om lós tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Le ve les tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Di é tát ki egé szí tõ ter mé kek
B Tész ta ké szí té se
C Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a ko vász érés nél
B Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a tész ta érés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok ko vász ké szí tés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok tész ta ké szí tés nél
B En zi mes fo lya ma tok: ke mé nyí tõ- fe hér je- és zsír bon tás
C Liszt tá ro lás esz kö zei
C Liszt szál lí tás esz kö zei
C Nyers anyag elõ ké szí tõ be ren de zé sek
B Da gasz tó gé pek, csé szék
C Ke ve rõ és hab ve rõ gép
B A tész ta fel dol go zás mû ve le tei
C Csé sze ürí tõ gé pek
C Osz tó gé pek
C Göm bö lyí tõk
B For má zó gé pek
B Nyúj tó gé pek
C Hû tõ be ren de zé sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Kis gé pek, da gasz tó gé pek hasz ná la ta
5 Mennyi ség ér zék
5 Kéz ügyes ség
4 Tes ti ügyes ség
5 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
4 Ké zi szer szá mok, sze le te lõk, vá gók, ki szú rók hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Lá tás
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Íz ér zé ke lés
Pon tos ság
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ered mény ori en tált ság
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás
Öt let gaz dag ság

1106–06 Sü tõ ipa ri mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a pék szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Ko vá szol
Da gaszt
Gyúr
Tész tát ke ver, tö mö rít
Ke nyér fé lék gyár tá sá hoz köz ve tett tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz vi zes tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz te jes tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz dú sí tott tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz to jás sal dú sí tott tész tát ké szít
Om lós tész tát ké szít
Le ve les tész tát ké szít, haj to gat, hût
Di a be ti kus és egyéb tész tát ké szít
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Be ál lít ja a sü té si pa ra mé te re ket
A meg kelt ter mé ket a ke men cé be he lye zi
Sü té si fo lya ma tot el len õriz
Süti a for má zott tész tá kat
Ke ze li a ter mék fe lü le tét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Sü tés sza ka szai, sü tés köz ben le ját szó dó fo lya ma tok
C Épí tett ke men cék
C Sze relt fém szer ke ze tû ke men cék
C Vetõ szer ke ze tek
B Alap anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Se géd anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Já ru lé kos anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Nyers anya gok fi zi kai jel lem zõi
B Nyers anya gok ké mi ai össze te või
B Nyers anya gok bi o ló gi ai jel lem zõi
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B Nyers anya gok mik ro bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok elõ ké szí té se
B Ke nyér fé lék
B Vi zes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Te jes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B To jás sal dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mékek
B Om lós tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Le ve les tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Di é tát ki egé szí tõ ter mé kek
B Tész ta ké szí té se
C Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a ko vász érés nél
B Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a tész ta érés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok ko vász ké szí tés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok tész ta ké szí tés nél
B En zi mes fo lya ma tok: ke mé nyí tõ- fe hér je- és zsír bon tás
C Liszt tá ro lás esz kö zei
C Liszt szál lí tás esz kö zei
C Nyers anyag elõ ké szí tõ be ren de zé sek
B Da gasz tó gé pek, csé szék
C Ke ve rõ és hab ve rõ gép
C Hû tõ be ren de zé sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
5 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
4 Ké zi szer szá mok, sze le te lõk, vá gók, ki szú rók hasz ná la ta
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Tá jé ko zó dás
4 Kis gé pek, da gasz tó gé pek hasz ná la ta
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Sü tõ ke men cék kap cso lá si raj za i nak ol va sá sa,  értelmezése
4 Tes ti ügyes ség
4 Tes ti erõ

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Lá tás
Íz ér zé ke lés
Pon tos ság
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ered mény ori en tált ság
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás
Öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1107–06 Szá raz tész ta gyár tó ki egé szí tõ mo dul ja a pék szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ko vá szol
Da gaszt
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Gyúr
Tész tát ke ver, tö mö rít
Ke nyér fé lék gyár tá sá hoz köz ve tett tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz vi zes tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz te jes tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz dú sí tott tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz to jás sal dú sí tott tész tát ké szít
Om lós tész tát ké szít
Le ve les tész tát ké szít, haj to gat, hût
Di a be ti kus és egyéb tész tát ké szít
Ke lesz tõ pa ra mé te re it be ál lít ja
El he lye zi a ter mé ket a ke lesz tõ ben
Sü tés elõtt a tész ta fe lü le tét ke ze li
El len õr zi a ke lesz té si fo lya ma tot
Be ál lít ja a sü té si pa ra mé te re ket
A meg kelt ter mé ket a ke men cé be he lye zi
Sü té si fo lya ma tot el len õriz
Süti a for má zott tész tá kat
Ke ze li a ter mék fe lü le tét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Sü tés sza ka szai, sü tés köz ben le ját szó dó folya matok
C Épí tett ke men cék
C Sze relt fém szer ke ze tû ke men cék
C Vetõ szer ke ze tek
B Alap anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Se géd anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Já ru lé kos anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Nyers anya gok fi zi kai jel lem zõi
B Nyers anya gok ké mi ai össze te või
B Nyers anya gok bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok mik ro bi o ló gi ai j el lem zõi
B Nyers anya gok elõ ké szí té se
B Ke nyér fé lék
B Vi zes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Te jes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B To jás sal dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Om lós tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Le ve les tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Di é tát ki egé szí tõ ter mé kek
B Tész ta ké szí té se
C Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a ko vász érés nél
B Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a tész ta érés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok ko vász ké szí tés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok tész ta ké szí tés nél
B En zi mes fo lya ma tok: ke mé nyí tõ- fe hér je- és zsír bon tás
C Liszt tá ro lás esz kö zei
C Liszt szál lí tás esz kö zei
C Nyers anyag elõ ké szí tõ be ren de zé sek
B Da gasz tó gé pek, csé szék
C Ke ve rõ és hab ve rõ gép
C Hû tõ be ren de zé sek
C Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok ke lesz tés nél
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B A ke lesz tés fo lya ma ta
C Tész ta pi hen te tõk
C Ke lesz tõ esz kö zök
B Ke lesz tõ kam rák
C Gépi ke lesz tõk

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Szak mai gé pek szer ke ze te, mû kö dé si váz la ta, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Mennyi ség ér zék
5 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
4 Ké zi szer szá mok, sze le te lõk, vá gók, ki szú rók hasz ná la ta
4 Cuk rá sza ti szak raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Cuk rá sza ti gé pek hasz ná la ta
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Kis gé pek, da gasz tó gé pek hasz ná la ta
4 Sü tõ ke men cék kap cso lá si raj za i nak ol va sá sa,  értelmezése
4 Tes ti ügyes ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Lá tás

Ön ál ló ság

Fe le lõs ség tu dat

Kéz ügyes ség

Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:

Komp ro misszum-kész ség

Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:

Prob lé ma meg ol dás

Hi ba el há rí tás

Hely zet fel is me rés

A 33 541 04 0000 azo no sí tó szá mú, Pék meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás

0532–06 Tész ta fel dol go zás

0533–06 Ke lesz tés

0534–06 Sü tés

0535–06 Tész ta ké szí tés, tész ta szá rí tás

A 33 541 04 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Gyors pék sé gi sütõ és el adó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0533–06 Ke lesz tés

0534–06 Sü tés
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A 33 541 04 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Sü tõ ipa ri mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0532–06 Tész ta fel dol go zás

0533–06 Ke lesz tés

A 33 541 04 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Szá raz tész ta gyár tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás

0535–06 Tész ta ké szí tés, tész ta szá rí tás

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró

vizs ga ered mé nyes le té te lé vel

Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le

A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

1. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Fel ké szü lés a mun ka vég zés re, a mun ka te rü let át vé te le, a tisz tí tás el vég zé se a mun ka-, tûz-, kör nye zet vé del mi,
 higiéniai és a mi nõ ség biz to sí tá si elõ írások be tar tá sá val.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 30 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Teh no ló gi ai/ter me lé si szá mí tá sok el vég zé se.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 60 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Há rom kü lön bö zõ tí pu sú ter mék cso ma go lá sa, tá ro lá sa, a ke let ke zõ hul la dé kok szak sze rû ke ze lé se.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 60 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 25%

2. fel adat: 75%

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20255



3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap anyag-, gyár tás kö zi- és kész ter mék-vizs gá lat el vég zé se meg adott anya gok ból és mód sze rek kel, a mé ré si ada tok

do ku men tá lá sa, össze sí tõ je len tés el ké szí té se.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si, ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 75%
2. fel adat: 25%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0532–06 Tész ta fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A kü lön bö zõ ter mék cso por tok ba tar to zó ter mé kek tész tá i nak osz tá sa, for má zá sa, a tész ta fel dol go zás gé pe i nek

 ismertetése
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0533–06 Ke lesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ke lesz tés mód sze re i nek, fel té te le i nek, fo lya ma ta i nak, a ke lesz tés esz kö ze i nek be mu ta tá sa, is mer te té se.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0534–06 Sü tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A kü lön bö zõ ter mék cso por tok ba tar to zó ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A sü tés el mé le ti alap ja i nak, fo lya ma ta i nak, fel té te le i nek, a sü té si el já rá sok és a sü tõ ke men cék is mer te té se, be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0535–06 Tész ta ké szí tés, tész ta szá rí tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A tész ta ké szí tés nyers anya gai, tész ta ké szí té si-el já rá sok, a tész ta ké szí tés-tész ta érés so rán vég be me nõ fo lya ma tok

(mik ro bi o ló gi ai, kol lo i dá lis, en zi mes) tész ta ké szí tés gé pe i nek be mu ta tá sa
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1104–06 Gyors pék sé gi sütõ és el adó ki egé szí tõ mo dul ja a pék szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz ve tett és köz vet len tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se,  dokumentálása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 80%
2. fel adat: 20%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1106–06 Sü tõ ipa ri mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a pék szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz ve tett és köz vet len tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se,  dokumentálása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 80%
2. fel adat: 20%

10. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1107–06 Szá raz tész ta gyár tó ki egé szí tõ mo dul ja a pék szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz ve tett és köz vet len tész ta ké szí tés ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 33 541 04 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pék meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 15
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 20
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A 33 541 04 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Gyors pék sé gi sütõ és el adó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
5. vizs ga rész: 45
6. vizs ga rész: 40

A 33 541 04 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Sü tõ ipa ri mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 45
5. vizs ga rész: 40

A 33 541 04 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Szá raz tész ta gyár tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizsga -
részek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
3. vizs ga rész: 5
7. vizs ga rész: 80

A 33 541 04 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pék meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 33 541 04 0100 21 01 azo no sí tó szá mú Gyors pék sé gi sütõ és el adó meg -
nevezésû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

8. vizs ga rész: 100

A 33 541 04 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pék meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 33 541 04 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Sü tõ ipa ri mun kás meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

9. vizs ga rész: 100

A 33 541 04 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pék meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 33 541 04 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Szá raz tész ta gyár tó meg nevezésû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

10. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se
Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, il le tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -

nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt  eléri. Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével
a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si
rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok  teljesítéséhez szük sé ges esz kö zök
és felszere lések mi ni mu ma

Pék
Gyors-

pék sé gi sütõ és
el adó

Sü tõ ipa ri mun kás
Szá raz tész ta-

gyár tó

Da gasz tó gé pek X X X

Ke ve rõ gé pek X X X

Nyúj tó gé pek X X X

Osz tó- és for má zó gé pek X X

Kif li sod ró gép X X

Ke lesz tõ be ren de zés X X

20258 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



A kép zé si fel ada tok  teljesítéséhez szük sé ges esz kö zök
és felszere lések mi ni mu ma

Pék
Gyors-

pék sé gi sütõ és
el adó

Sü tõ ipa ri mun kás
Szá raz tész ta-

gyár tó

Ke men ce X X X

Cso ma go ló gé pek X X X X

Sze le te lõ gé pek X X X X

Mér le gek X X X X

Tûz he lyek X X

Sü tõ ipa ri spe ci á lis ké zi szer szá mok, esz kö zök X X

Te her moz ga tó esz kö zök, be ren de zé sek X X

Egyé ni vé dõ esz kö zök X X

Kör nye zet vé del mi esz kö zök, be ren de zé sek X X X

Mun ka biz ton sá gi esz kö zök, fel sze re lé sek X X X

VII.

Egyebek

Is ko lai rend sze rû kép zé sek nél az össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta ma: 140 óra.”

24. A 41. sor szá mú PÉK-CUKRÁSZ SZAKKÉPE SÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI  helyébe a kö -
vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„41. PÉK-CUKRÁSZ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 541 05 1000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pék-cuk rász

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek

Azo no sí tó szám: 33 541 05 0100 21 01

Meg ne ve zés: Mé zes ka lács-ké szí tõ

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 7216

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Szak kép zé si év fo lya mok szá ma Óra szám

Pék-cuk rász 3 3000

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20259



II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pék-cuk rász

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: a kép zés meg kezd he tõ az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az élel mi szer-ipa ri szak ma cso -

port ra meg ha tá ro zott kom pe ten ci ák bir to ká ban. E kom pe ten ci ák meg sze rez he tõ ek a szak kép zést elõké szítõ év fo lyam
ke re té ben is.

Vagy
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel  tanúsított is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1,5 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor:
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Mé zes ka lács-ké szí tõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai vég zett sé get
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 700
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

7216 Sü tõ-, tész ta ipa ri mun kás, pék

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ le írá sa:

Fel ké szül a mun ká ra
Elõ ké szí ti a mun ka fo lya ma to kat
Alap mé ré se ket vé gez
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Esz kö zö ket hasz nál, gé pe ket ke zel, be ren de zé se ket üze mel tet
Be fe je zõ mû ve le te ket vé gez
Tész tát ké szít
Töl te lé ket ké szít
Fel dol goz za a tész tát
Tész tát ke leszt
Cuk rá sza ti kész ter mé ke ket gyárt
Tész tát süt
Tész tát szá rít
Be tart ja a te vé keny sé gé re vo nat ko zó elõ írásokat
Ad mi niszt rá ci ós mun kát vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

33 541 01 0000 00 00 Édes ipa ri ter mék gyár tó

54 541 01 Élel mi szer ipa ri tech ni kus

33 541 03 0000 00 00 Mol nár

33 811 01 0000 00 00 Cuk rász

33 541 04 0000 00 00 Pék

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel ve szi a te vé keny sé gé hez elõ írt mun ka ru hát, vé dõ ru hát és vé dõ fel sze re lést
Át ve szi a mun ka te rü le tet
Meg is me ri az el vég zen dõ fel ada tot
Fel mé ri a szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket
Be tart ja a mun ka-, tûz-, kör nye zet vé del mi, hi gi é ni ai és a mi nõ ség biz to sí tá si elõ írásokat
El vég zi az elõ írt tisz tí tá si és fer tõt le ní té si mun ká kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mun ka- és vé dõ ru há val szem be ni kö ve tel mé nyek
B Vé dõ esz kö zök
B Mun ka te rü let jel lem zõi
B Mun ka vég zés hez szük sé ges alap-, se géd-, já ru lé kos és ada lék anya gok
A Biz ton sá gos mun ka fel té te lei
A Hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek
B Élel mi szer biz ton ság (HACCP) és minõségbizto sítás
B Kör nye zet vé del mi, tûz vé del mi sza bá lyok
B Tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek
C Ta ka rí tá si, tisz tí tá si, fer tõt le ní té si mó dok
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hi gi é ni ás szem lé let
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Tech no ló gi ai és/vagy ter me lé si szá mí tá so kat vé gez
Át ve szi és elõ ké szí ti a gyár tás hoz szük sé ges anya go kat
A mun ka meg kez dé se elõtt el len õr zi a gé pe ket, be ren de zé se ket, esz kö zö ket
Fel ügye li a gé pek, be ren de zé sek mû kö dé sét, szük ség ese tén be avat ko zik
Részt vesz a kar ban tar tá si mun kák ban
Elõ ké szí ti, el len õr zi a cso ma go ló anya go kat, csoma golja a kész ter mé ket
A kész ter mé ket át ad ja a hû tõ- vagy tá ro ló rak tár nak és/vagy el vég zi a rak tá ro zást
A ha tá lyos sza bá lyo zá sok sze rint ke ze li a kép zõ dõ hul la dé kot

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szak mai szá mí tá sok
B Nyers anyag-át vé te li el já rá sok
B A gyár tás hoz szük sé ges gé pek, be ren de zé sek mû kö dé si elve
B Gép ke ze lés
C A gé pek, be ren de zé sek kar ban tar tá sa
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
B Cso ma go ló anya gok, cso ma go ló esz kö zök
B A rak tá ro zás alap el vei
B Hû tõ- és tá ro ló rak tá ro zás
B Hul la dék ke ze lé si el já rá sok
D Mel lék ter mé kek hasz no sí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
6 Ele mi szá mo lá si kész ség
7 Komp lex esz köz hasz ná la ti ké pes ség
5 Nyers anya gát vé tel hez szük sé ges la bor esz kö zök hasz ná la ta
3 Cso ma go lá si jel ké pek ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Alap anya got vizs gál és/vagy el len õriz

Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez

Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít

Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz

Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket

Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál

El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket

Vál lal ko zást in dít, mû köd tet

Ke res ke del mi te vé keny sé get foly tat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C La bo ra tó ri u mi alap mé ré sek, alap mû ve le tek
C Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Min ta vé tel
B Alap anyag-mi nõ sí tés
B Kész ter mék-mi nõ sí tés
B Gyár tás kö zi el len õr zé sek alap el vei
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Do ku men tu mok, nap lók ve ze té se
C Gaz dál ko dá si alap is me re tek
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
5 Mennyi ség ér zék
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 La bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Ön ál ló ság

Meg bíz ha tó ság

El hi va tott ság

El kö te le zett ség

Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:

Kap cso lat te rem tõ kész ség

Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

Hely zet fel is me rés

Nu me ri kus gon dol ko dás

Ma te ma ti kai kész ség
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0532–06 Tész ta fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel oszt ja a tész tát mé ret re, tö meg re
For máz za a tész tát
Töl ti a tész tát
El rak ja a tész tát
Ke ze li a tész ta fe lü le tét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A tész ta fel dol go zás mû ve le tei
C Csé sze ürí tõ gé pek
C Osz tó gé pek
C Göm bö lyí tõk
B For má zó gé pek
B Nyúj tó gé pek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
4 Ké zi szer szá mok, sze le te lõk, vá gók, ki szú rók hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Lá tás
Szer ve zõ kész ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság,
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0533–06 Ke lesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A ke lesz tõ pa ra mé te re it be ál lít ja
El he lye zi a ter mé ket a ke lesz tõ ben
El len õr zi a ke lesz té si fo lya ma tot
Sü tés elõtt ke ze li a tész ta fe lü le tét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok ke lesz tés nél
B A ke lesz tés fo lya ma ta
C Tész ta pi hen te tõk
C Ke lesz tõ esz kö zök
B Ke lesz tõ kam rák
C Gépi ke lesz tõk
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Szak mai gé pek szer ke ze te, mû kö dé si váz la ta, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma meg ol dás
Hi ba el há rí tás
Hely zet fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0534–06 Sü tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be ál lít ja a sü té si pa ra mé te re ket
A meg kelt ter mé ket a ke men cé be he lye zi
Sü té si fo lya ma tot el len õriz
Süti a for má zott tész tá kat
Ke ze li a ter mék fe lü le tét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Sü tés sza ka szai, sü tés köz ben le ját szó dó folya matok
C Épí tett ke men cék
C Sze relt fém szer ke ze tû ke men cék
C Vetõ szer ke ze tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Sü tõ ke men cék kap cso lá si raj za i nak ol va sá sa,  értelmezése
4 Tes ti ügyes ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Meg bíz ha tó ság
Lá tás
Ön ál ló ság
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Komp ro misszum kész ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Prob lé ma meg ol dás
Hi ba el há rí tás
Mód sze res mun ka vég zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0535–06 Tész ta ké szí tés, tész ta szá rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ko vá szol
Da gaszt
Gyúr
Ke ver, tö mö rít
Ke nyér fé lék gyár tá sá hoz köz ve tett tész tát ké szít és szá rít
Pék sü te mé nyek gyár tá sá hoz vi zes tész tát ké szít és szá rít
Pék sü te mé nyek gyár tá sá hoz te jes tész tát ké szít és szá rít
Pék sü te mé nyek gyár tá sá hoz dú sí tott tész tát ké szít és szá rít
Pék sü te mé nyek gyár tá sá hoz to jás sal dú sí tott tész tát  készít és szá rít
Om lós tész tát ké szít és szá rít
Le ve les tész tát ké szít, haj to gat ja, hûti és szá rít ja
Di a be ti kus és egyéb tész tát ké szít és szá rít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Alap anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Se géd anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Já ru lé kos anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Nyers anya gok fi zi kai jel lem zõi
B Nyers anya gok ké mi ai össze te või
B Nyers anya gok bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok mik ro bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok elõ ké szí té se
B Ke nyér fé lék
B Vi zes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Te jes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B To jás sal dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Om lós tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Le ve les tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Di é tát ki egé szí tõ ter mé kek
B Tész ta ké szí té se
C Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a ko vász érés nél
B Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a tész ta érés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok ko vász ké szí tés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok tész ta ké szí tés nél
B En zi mes fo lya ma tok: ke mé nyí tõ- fe hér je- és zsír bon tás
C Liszt tá ro lás esz kö zei
C Liszt szál lí tás esz kö zei
C Nyers anyag elõ ké szí tõ be ren de zé sek
B Da gasz tó gé pek, csé szék
C Ke ve rõ és hab ve rõ gép

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Tá jé ko zó dás
4 Kis gé pek, da gasz tó gé pek hasz ná la ta
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0536–06 Cuk rá sza ti ter mék gyár tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Cuk rá sza ti fél kész ter mé ket ké szít
Tar tós gyü mölcs ké szít mé nye ket ké szít
Cuk rá sza ti kész ter mé ke ket ké szít
Be fe je zõ mû ve le te ket, egy sze rû dí szí té se ket vé gez
Fagy lal tot fõz, fa gyaszt, fagy lalt kely het ké szít
Par fé kat ké szít
Po hár kré me ket ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Cu kor ké szít mé nyek, töl te lé kek, be vo nó anya gok
B Tész ták
B Sü té si el já rás sal ké szült fél kész ter mé kek elõállí tása
B Gyü mölcs ké szít mé nyek
B Tor ták, sze le tek, te ker csek
B Mig no nok, desszer tek
B Kré mes és tej szí nes ké szít mé nyek
B Édes és sós tea sü te mé nyek
B Fagy lal tok
B Par fék, po hár kré mek
C Elõ ké szí tõ gé pek
C Krém fõ zõk
C Cso ko lá dé me le gí tõk
C Hab fú vók
C Fon dant gé pek
C Emul ge á to rok
C Tész ta nyúj tó
C Hen ger gé pek
C Fagy lalt gé pek
C Uni ver zá lis kony ha gé pek
C Hû tõ be ren de zé sek
C Sütõ és fõ zõ be ren de zé sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
4 Tes ti ügyes ség
5 Tá jé ko zó dás
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4 Tér ér zé ke lés
4 Ké zi szer szá mok, sze le te lõk, vá gók, ki szú rók hasz ná la ta
4 Cuk rá sza ti szak raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Cuk rá sza ti gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Lá tás
Íz ér zé ke lés
Pon tos ság
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ered mény ori en tált ság
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás
Öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1105–06 Mé zes ka lács-ké szí tõ ki egé szí tõ mo dul ja a pék-cuk rász szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ko vá szol
Da gaszt
Gyúr
Tész tát ke ver, tö mö rít
Ke nyér fé lék gyár tá sá hoz köz ve tett tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz vi zes tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz te jes tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz dú sí tott tész tát ké szít
Pék sü te mény gyár tá sá hoz to jás sal dú sí tott tész tát ké szít
Om lós tész tát ké szít
Le ve les tész tát ké szít, haj to gat ja, hûti
Di a be ti kus és egyéb tész tát ké szít
Cuk rá sza ti fél kész ter mé ke ket ké szít
Tar tós gyü mölcs ké szít mé nye ket ké szít
Tor tá kat tölt, dí szít
Mig no no kat, desszer te ket ké szít
Édes- és sós tea sü te mé nye ket ké szít
Gyü mölcs kely he ket ké szít
Fagy lal tot fõz, ké szít
Par fé kat ké szít
Po hár kré me ket ké szít
Alap kré me ket ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Alap anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Se géd anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Já ru lé kos anya gok faj tái, tu laj don sá gai
B Nyers anya gok fi zi kai jel lem zõi
B Nyers anya gok ké mi ai össze te või
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B Nyers anya gok bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok mik ro bi o ló gi ai jel lem zõi
B Nyers anya gok elõ ké szí té se
B Ke nyér fé lék
B Vi zes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Te jes tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B To jás sal dú sí tott tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mékek
B Om lós tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Le ve les tész tá ból ké szült sü tõ ipa ri ter mé kek
B Di é tát ki egé szí tõ ter mé kek
B Tész ta ké szí té se
C Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a ko vász érés nél
B Mik ro bi o ló gi ai fo lya ma tok a tész ta érés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok ko vász ké szí tés nél
C Kol lo i dá lis fo lya ma tok tész ta ké szí tés nél
B En zi mes fo lya ma tok: ke mé nyí tõ- fe hér je- és zsír bon tás
C Liszt tá ro lás esz kö zei
C Liszt szál lí tás esz kö zei
C Nyers anyag elõ ké szí tõ be ren de zé sek
B Da gasz tó gé pek, csé szék
C Ke ve rõ és hab ve rõ gép
B Cuk rá sza ti fél kész ter mé kek
B Gyü mölcs ké szít mé nyek
B Tor ták
B Mig no nok, desszer tek
B Édes és sós tea sü te mé nyek
B Fagy lal tok
B Par fék, po hár kré mek
C Fõ zõ la pok és fõ zõ zsá mo lyok
C Krém fõ zõk
C Cso ko lá dé me le gí tõk
C Hab fú vók
C Fon dant gé pek
C Emul ge á to rok
C Hen ger gé pek
C Fagy lalt gé pek
C Uni ver zá lis kony ha gé pek
C Hû tõ be ren de zé sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
4 Tes ti ügyes ség
5 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
4 Ké zi szer szá mok, sze le te lõk, vá gók, ki szú rók hasz ná la ta
4 Cuk rá sza ti szak raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Cuk rá sza ti gé pek hasz ná la ta
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Tá jé ko zó dás
4 Kis gé pek, da gasz tó gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Lá tás
Íz ér zé ke lés
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Pon tos ság
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ered mény ori en tált ság
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás
Öt let gaz dag ság

A 33 541 05 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pék-cuk rász meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás

0532–06 Tész ta fel dol go zás

0533–06 Ke lesz tés

0534–06 Sü tés

0535–06 Tész ta ké szí tés, tész ta szá rí tás

0536–06 Cuk rá sza ti ter mék gyár tás

A 33 541 05 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Mé zes ka lács-ké szí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás

0532–06 Tész ta fel dol go zás

0534–06 Sü tés

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes leté telével
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fel ké szü lés a mun ka vég zés re, a mun ka te rü let át vé te le, a tisz tí tás, a csí rát la ní tás el vég zé se a mun ka-, tûz-, kör nye zet -

vé del mi, hi gi é ni ai és a mi nõ ség biz to sí tá si elõ írások be tar tá sá val.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%
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2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tech no ló gi ai/ter me lé si szá mí tá sok el vég zé se.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Há rom kü lön bö zõ tí pu sú ter mék cso ma go lá sa, tá ro lá sa, a ke let ke zõ hul la dé kok szak sze rû ke ze lé se.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 75%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap anyag-, gyár tás kö zi- és kész ter mék-vizs gá lat el vég zé se meg adott anya gok ból és mód sze rek kel, a mé ré si ada tok

do ku men tá lá sa, össze sí tõ je len tés el ké szí té se.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si, ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 75%
2. fel adat: 25%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0532–06 Tész ta fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A kü lön bö zõ ter mék cso por tok ba tar to zó ter mé kek tész tá i nak osz tá sa, for má zá sa, a tész ta fel dol go zás gé pe i nek

 ismertetése
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0533–06 Ke lesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ke lesz tés mód sze re i nek, fel té te le i nek, fo lya ma ta i nak, a ke lesz tés esz kö ze i nek be mu ta tá sa, is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0534–06 Sü tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A kü lön bö zõ ter mék cso por tok ba tar to zó ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
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A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A sü tés el mé le ti alap ja i nak, fo lya ma ta i nak, fel té te le i nek, a sü té si el já rá sok és a sü tõ ke men cék is mer te té se, be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0535–06 Tész ta ké szí tés, tész ta szá rí tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A tész ta ké szí tés nyers anya gai, tész ta ké szí té si-el já rá sok, a tész ta ké szí tés-tész ta érés so rán vég be me nõ fo lya ma tok

(mik ro bi o ló gi ai, kol lo i dá lis, en zi mes) tész ta ké szí tés gé pe i nek be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
0536–06 Cuk rá sza ti ter mék gyár tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Cuk rá sza ti fél kész ter mé kek, cuk rá sza ti ter mé kek ké szí té se (A: Tor ták, vagy tej szí nes tor ták ké szí té se. B: Sze letek,

vagy te ker csek, vagy mig no nok, vagy desszer tek, vagy kré mes ké szít mé nyek, vagy tea sü te mé nyek, vagy fagy lalt ke hely
stb. ké szí té se)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A cuk rász tech no ló gia alap mû ve le tei, a cuk rász tész ták, a cuk rász ipa ri fél kész ter mé kek, a cuk rá sza ti ter mé kek,

 készítmények és a cuk rász ipa ri gé pek be mu ta tá sa, is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 75%
2. fel adat: 25%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
1105–06 Mé zes ka lács-ké szí tõ ki egé szí tõ mo dul ja a pék-cuk rász szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Köz ve tett és köz vet len tész ta ké szí tés és cuk rá sza ti ter mé kek gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 33 541 05 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pék-cuk rász meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
3. vizs ga rész: 5
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 5
6. vizs ga rész: 10
7. vizs ga rész: 15
8. vizs ga rész: 40
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A 33 541 05 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Mé zes ka lács-ké szí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizsga -
részek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

2. vizs ga rész: 5

3. vizs ga rész: 5

4. vizs ga rész: 40

6. vizs ga rész: 40

A 33 541 05 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pék-cuk rász meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 33 541 05 0100 21 01 azo no sí tó szá mú Mézeskalács- készítõ meg -
nevezésû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

9. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek valamelyi kének ko ráb bi tel je sí té se

Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, il le tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -
nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt  eléri.

Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze -
rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok  teljesítéséhez szük sé ges esz kö zök és felszere lések mi ni mu ma Pék-cuk rász Mézeskalács- készítõ

Da gasz tó gé pek X X

Ke ve rõ gé pek X

Nyúj tó gé pek X X

Osz tó és for má zó gé pek X

Kif li sod ró gép X

Ke lesz tõ be ren de zés X

Ke men ce X X

Cso ma go ló gé pek X X

Sze le te lõ gé pek X

Mér le gek X

Tûz he lyek X

Cuk rász spe ci á lis ké zi szer szá mok, esz kö zök X

Sü tõ ipa ri spe ci á lis ké zi szer szá mok, esz kö zök X

Te her moz ga tó esz kö zök, be ren de zé sek X

Egyé ni vé dõ esz kö zök X X

Kör nye zet vé del mi esz kö zök, be ren de zé sek X X

Mun ka biz ton sá gi esz kö zök, fel sze re lé sek X X

VII.

Egyebek

Is ko lai rend sze rû kép zé sek nél az össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta ma az 1. szak kép zõ év fo lya mot köve tõen
140 óra, a 2. szak kép zõ év fo lya mot köve tõen 140 óra.”
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25. A 10. sor szá mú Ag rár tech no ló gus szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei ki egész ül nek a követ kezõ
VII. fe je zet tel:

„VII.

Egyebek

Az össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta ma: 4 hét.”

26. A 3. sor szá mú Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus,
4. sor szá mú Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, vi rág ke res ke dõ,
5. sor szá mú Ag rár gaz da sá gi gép sze re lõ, gép ja ví tó,
6. sor szá mú Ag rár kör nye zet gaz da,
7. sor szá mú Ag rár-köz gaz da sá gi és -áru for gal ma zó tech ni kus,
9. sor szá mú Ag rár tech ni kus,
13. sor szá mú Ál lat te nyész tõ,
14. sor szá mú Ál lat te nyész tõ és ál lat egész ség ügyi tech ni kus,
16. sor szá mú Er dé sze ti szak mun kás,
17. sor szá mú Er dész tech ni kus,
18. sor szá mú Föld mé rõ, tér ké pész és tér in for ma ti kai tech ni kus,
19. sor szá mú Gaz da,
23. sor szá mú Ker tész,
24. sor szá mú La bor ál lat-te nyész tõ és -gon do zó,
25. sor szá mú Ló tar tó és -te nyész tõ,
26. sor szá mú Lo vas tú ra-ve ze tõ,
29. sor szá mú Me zõ gaz da sá gi gép üze mel te tõ, gép kar ban tar tó,
31. sor szá mú Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi tech ni kus,
32. sor szá mú Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus,
33. sor szá mú Vad gaz dál ko dá si tech ni kus,
34. sor szá mú Bo rász,
35. sor szá mú Édes ipa ri ter mék gyár tó,
36. sor szá mú Élel mi szer ipa ri tech ni kus,
37. sor szá mú Er je dés- és üdí tõ ital-ipa ri ter mék gyár tó,
38. sor szá mú Hús ipa ri ter mék gyár tó,
39. sor szá mú Mol nár,
42. sor szá mú Tar tó sí tó ipa ri ter mék gyár tó és
43. sor szá mú Tej ter mék gyár tó

szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei ki egész ül nek a kö vet ke zõ VII. fe je zet tel:

„VII.

Egyebek

Is ko lai rend sze rû kép zé sek nél az össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta ma: 140 óra.”

27. A 15. sor szá mú Dísz nö vény ker tész szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei ki egész ül nek a követ kezõ
VII. fe je zet tel:

„VII.

Egyebek

Is ko lai rend sze rû kép zé sek nél az össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta ma az 1. szak kép zõ év fo lya mot köve tõen
140 óra, a 2. szak kép zõ év fo lya mot köve tõen 140 óra.”
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28. A mel lék let ki egé szül a 45. sor szá mú Er dõ gaz da szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i vel a kö vet ke zõk
sze rint:

„45. ERDÕGAZDA
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 55 623 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Er dõ gaz da

3. A szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3125

5. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se A szak kép zé si év fo lya mok  száma Óra szám

Er dõ gaz da 2 –

II.

Egyéb adatok

1. A ké pe sí tés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga

Szak mai elõ kép zett ség: nem szük sé ges

Elõ írt gya kor lat: nem szük sé ges

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: 120, amely bõl leg fel jebb 60 kre dit a kép zé si prog ram figye lembe véte lével be szá mí -
tan dó

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ges

2. El mé let ará nya: 45%

3. Gya kor lat ará nya: 55%

4. Szak mai alap kép zés (is ko la rend szer ben): 3 fél év

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges, fo gya té kos ság gal élõ ta nu lók ré szé re egyé ni el bí rá lás alap ján
 orvosi szak vé le ménnyel
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III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel be tölt he tõ fog lal ko zá sok FEOR szá ma:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3125 Er dõ- és ter mé szet vé del mi tech ni kus

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid jel lem zõ le írá sa:

A szak ké pe sí tés sel az er dõ gaz dál ko dás te rü le té nek fel so rolt ága i ban,
– a ter mõ hely fel tá rás ban,
– az er dõ becs lés ben,
– a mag gaz dál ko dás ban,
– a cse me te ter mesz tés ben,
– az er dõ mû ve lés ben,
– az er dõ vé de lem ben,
– az er dé sze ti nö vény ne me sí tés ben,
– az er dõ hasz ná lat ban,
– az er dei mel lék ter mé kek ér té ke sí té sé ben,
– a vad gaz dál ko dás ban

vég zi a te vé keny ség szer ve zé sét, irá nyí tá sát, és a fel so rolt te vé keny sé gek vál lal ko zás ban tör té nõ vég re haj tá sát.

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 850 02 0000 00 00 Ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus

54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
5006–08 Ter mé szet tu do má nyi ala po zó is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El kü lö ní ti az er dei nö vé nye ket el ter je dé sük, ter mõ he lyi igé nyük és je len tõ sé gük alap ján
El kü lö ní ti a gya ko ribb er dõ tár su lás-cso por to kat
Meg kü lön böz te ti az er dõ ben élõ ál la to kat élõ he lyük, élet mód juk és je len tõ sé gük alap ján
Al kal maz za a ter mé szet tu do má nyo kat mun ka vég zé se so rán
Fej lesz ti ké pes sé ge it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Er dei fa- és cser je fa jok, azok fel is me ré si bé lye gei
A Fõ fa fa jok ter mõ he lyi igé nyét és el ter je dé se
A Kí sé rõ fa fa jok és cser jék ter mõ he lyi igé nyei és el ter je dé se
C Az er dõ ben elõ for du ló gya ko ribb víz gaz dál ko dást jel zõ és vé dett lágy szá rú nö vé nyek, a gya ko ribb gyom -

növények
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C Azo no sí ta ni tud ja a fon to sabb nö vény tár su lás-cso por to kat és is mer tet ni tud ja azok össze té te lét
C Lágy szá rú nö vé nyek víz gaz dál ko dá sa és talaj- kémhatást jel zõ tu laj don sá ga és en nek er dé sze ti  jelentõsége
C Azo no sí ta ni tud ja a nö vé nyek rend szer ta ni he lyét
A Ál la tok al ak ta na
A Ál la tok sej ti szö ve ti és szer vi fel épí té se
B Az ál la tok élet mû kö dé se és törzs fej lõ dé se
A A va dász ha tó, a gya ko ribb vé dett, és a je len tõs  erdõgazdasági kár te võ ál la tok
B Ha tá ro zók se gít sé gé vel azo no sí ta ni tud ja a gya ko ribb er dõ ben élõ egyéb ál la to kat
B A te re pi gyûj tés sza bá lyi, mód sze rei és az egy sze rûbb pre pa rá tu mok ké szí té sé nek mód jai
B Ma te ma ti kai fel ada tok meg ol dá sa az el mé let bõl  tanult té ma kö rök bõl
B Ké mi ai alap is me re tek, a leg fon to sabb szer vet len és szer ves ve gyü let cso por tok
A A kör nye zet vé de lem ké mi ai vo nat ko zá sú alap fel ada tai, a kör nye zet ká ro sí tó ha tá sok és fo lya ma tok a ter mé szet -

ben, a kör nye zet szennye zõ és egész ség ká ro sí tó mun ka fo lya ma tok és a ká ro sí tás csök ken té sé nek le he tõ sé gei
B Ké mi ai kí sér le tek, mé ré sek ön ál ló do ku men tá lá sa
B Egy sze rûbb ké mi ai szá mí tá sok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Hal lott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Sza bad ké zi raj zo lás
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Lá tás
Pon tos ság
Tû rõ ké pes ség
Pre ci zi tás
Hal lás
Tü rel mes ség
Ta pin tás
Ön fe gye lem
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vál ha tó ság
Se gí tõ kész ség
Nyelv he lyes ség
Fo gal ma zó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Át te kin tõ ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
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Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Rend sze re zõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Lo gi kus gon dol ko dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Kö vet kez te té si ké pes ség
In for má ció gyûj tés
In ten zív mun ka vég zés
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
5007–08 Er dé sze ti szak mai ala po zó is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El kü lö ní ti a gya ko ribb er dõ tár su lás-cso por to kat
Elõ re ve tí ti az er dei öko szisz té má ba való be avat ko zás kö vet kez mé nye it
Ég haj la ti ele me ket mér
Ég haj la ti té nye zõ ket ál la pít meg adat for rá sok ból
Er dõ klí mát ha tá roz meg
Dom bor za ti vi szo nyo kat ha tá roz meg
Hid ro ló gi ai vi szo nyo kat ha tá roz meg
Ta laj vizs gá la tot vé gez
Ta laj tí pust ha tá roz meg
Meg be csü li az er dõ ál lo má nyok élõ fa kész le tét
Meg be csü li a ki ter melt fa anyag tér fo ga tát
Mo tor fû részt, er dé sze ti kö ze lí tõ gé pet, er dé sze ti ra ko dó gé pet ke zel és üze mel tet
Al kal maz za és be tart ja a mun ka vé de lem és az Er dé sze ti Biz ton sá gi Sza bály zat sza bá lya it
Meg te rem ti a biz ton sá gos mun ka vég zés fel té te le it, gon dos ko dik a fog lal ko zá si ár tal mak meg elõ zé sé rõl
Be tart ja és meg kö ve te li az egyes mun ka te rü le tek mun ka vé del mi sza bá lya i nak be tar tá sát
Hasz nál ja és meg kö ve te li a mun ka vé del mi esz kö zök hasz ná la tát
Bal eset el há rí tá si és mun ka vé del mi ok ta tá so kat tart
Fo lya ma to san tá jé ko zó dik a mun ka vé de lem fel ada ta i ról, jogi sza bá lyo zá sá ról
Kap cso la tot tart ha zai és kül föl di part ne re i vel fej lesz ti ide gen nyelv-tu dá sát

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az öko ló gi ai alap fo gal mak, szak ki fe je zé sek
B Az élõ és élet te len kör nye zet ben le ját szó dó anyag- és ener gia for ga lom
B A ter mé szet ben a kör nye ze ti té nye zõk és az élõ világ kö zöt ti köl csön ha tá sok
A A faji sok fé le ség je len tõ sé ge, és az öko szisz té ma sta bi li tá sá ra gya ko rolt ha tá sa
B Az erdõ éle té ben dön tõ en ér vé nye sü lõ ég haj la ti és ta laj té nye zõk
A A ter mõ hely és a ter mõ hely tí pus fo gal ma, ter mõ he lyi té nye zõk
B A ta la jok ge ne ti kai osz tá lyo zá sa (rom ta la jok, klí ma ha tás ra ki ala kult ta la jok, víz ha tás ra ki ala kult  talajok), fon to -

sabb ta laj tí pu sok és osz tá lyo zá suk
B A ta laj fon to sabb fi zi kai és ké mi ai mu ta tó i nak meg ha tá ro zá sa
A A kül sõ és bel sõ fa ál lo mány-szer ke ze ti alap fo gal mai
A A fa ál lo mány élõ fa-kész le té nek meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló mód sze rek és a fa tér fo gat ki szá mí tá sá ra szol gá ló

 módozatok
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A Az egyes fák mell ma gas sá gi át mé rõ jé nek és ma gas sá gá nak a mé ré se
A A fa ál lo mány, vagy az egyes fák fa tér fo ga tá nak ön ál ló meg ha tá ro zá sá ra, a becs lé si ered mé nyek szá mí tó gé pes

fel dol go zá sa
A A fa tér fo gat mé ré sek do ku men tá lá sa
B Is me ri a fon to sabb er dõ gaz da sá gi gé pek mû kö dé si el vét és szer ke ze ti fel épí té sét
B A fon to sabb er dõ gaz da sá gi gé pek ke ze lé se, kar ban tar tá sa egy sze rû hi bák el há rí tá sa
B El tud ja ma gya ráz ni a bel sõ égé sû mo to rok mû kö dé si el vét, áb rá kon, mo del le ken, va ló di mo to ro kon be tud ja

 mutatni azok szer ke ze ti fel épí té sét
A A mo tor fû ré szek és ki se gí tõ esz kö zök, adap te rek ke ze lé se
B A biz ton sá gos mun ka vég zés ál ta lá nos fel té te lei, a fog lal ko zá si ár tal mak
B A mun ka he lyi kör nye zet er go nó mi ai mi nõ sé ge, az em be ri mun ka vég zés sa já tos sá gai
B A mun ka vé de lem el mé le ti kér dé sei
B A mun ka vé de lem, kör nye zet vé de lem és tûz el há rí tás jogi sza bá lyo zá sa
A Az Er dé sze ti Biz ton sá gi Sza bály zat (EBSz)
C A gya ko ribb er dei nö vé nyek és ál la tok ne vé nek  ismerete egy ide gen nyel ven
C Egy sze rûbb ide gen nyel vi be szél ge té sek ben a szak ki fe je zé sek hasz ná la tá ra
C A ven dég fo ga dás, va dász ta tás el lá tá sa, üz let kö tés elõ ké szí té sé nek, szak mai te vé keny sé gé nek be mu ta tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Hal lott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Sza bad ké zi raj zo lás
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
5 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
5 Er dõ mû ve lé si kézi szer szá mok (ta laj mû ve lõ kézi esz kö zök, ül te tõ esz kö zök, nye sõ ol lók, fej szék, kézi fû ré szek,

súj tó bárd, sar ló, ka sza stb.)
5 Mo tor fû rész és adap te re i nek hasz ná la ta
5 Kö ze lí tõ és ra ko dó gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Lá tás
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Tû rõ ké pes ség
Ki tar tás
Ál ló ké pes ség
Tér be li tá jé ko zó dás
Pre ci zi tás
Tér lá tás
Hal lás
Erõs fi zi kum
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Ta pin tás
Ön fe gye lem
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kö zért he tõ ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vá ló kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
To le ran cia
Se gí tõ kész ség
Nyelv he lyes ség
Fo gal ma zó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Át te kin tõ ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kont roll (el len õr zõ-ké pes ség)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Lo gi kus gon dol ko dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Kri ti kus gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Kö vet kez te té si ké pes ség
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
5008–08 Spe ci á lis er dé sze ti és vad gaz dál ko dá si szak mai is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El vég zi a cse me te ne ve lés hez szük sé ges fel ada to kat
Ki eme li, ke ze li és fel hasz ná lás ra, ér té ke sí tés re elõ ké szí ti a cse me tét
Nyo mon kö ve ti az azo no sí tott sza po rí tó anya got és gon dos ko dik a szár ma zás azo nos ság ról
Al kal maz za az in ten zív cse me te ter mesz té si mó do kat
Ja vas la tot tesz er dõ fel újí tás és er dõ te le pí tés végrehaj tására
Irá nyít ja és el len õr zi a mes ter sé ges er dõ sí tés ki vi te le zé sét
Je lö li a ter mé sze tes fel újí tá sok bon tá sa it
Ki je lö li a kö ze lí tõ nyo mo kat
Irá nyít ja, szer ve zi és el len õr zi a fel újí tá so kat
Irá nyít ja és el len õr zi a gyé rí té si mun ká kat és az egész ség ügyi vá gá so kat
Ja vas la tot tesz az al kal ma zott er dõ gaz da sá gi üzem mód ra, mér le ge li azok elõ nye it hát rá nya it
Vég re hajt ja, irá nyít ja és el len õr zi a fa ki ter me lést
Vég re hajt ja, irá nyít ja és el len õr zi az er dei mel lék ter mé kek elõ ál lí tá sát és ér té ke sí té sét
Vég re hajt ja, irá nyít ja és el len õr zi a fû rész ipa ri alap anya gok rönk té ri át vé te lét, ke ze lé sét és tá ro lá sát
A kész áru té ren tá rol ja és ke ze li a fel fû ré szelt ter mé ket
Részt vesz a fû rész áru ér té ke sí té sé ben
Részt vesz a rost- és for gács la pok elõ ál lí tá sá ban, fel hasz ná lá sá ban
Fel hasz nál ja az er dõ terv tar tal mát, is me ri ada ta it
Ve ze ti az er dõ terv ben az éves ál la pot vál to zá so kat
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Hasz nál ja az er dõ ter vi tér ké pet, azo no sít ja és ál lan dó sít ja a ha tá ro kat
Szer ve zi és irá nyít ja az egyé ni és tár sas va dá sza to kat
A fegy ver tar tás sza bá lya it be tart va ke ze li, hasz nál ja és kar ban tart ja va dász fegy ve rét
Se gí ti a va dász ven dé gek va dá sza ti te vé keny sé gét
El ké szí ti a tró fe á kat, tró fea bí rá la tot vé gez
Irá nyít ja és vég zi a vad ál lo mány becs lést
El ké szí ti az éves vad gaz dál ko dá si ter vet
Vég zi a mes ter sé ges ap ró vad te nyész tés fel ada ta it
Vég zi a zárt té ri nagy vad tar tás fel ada ta it
El ké szí ti az éves vad gaz dál ko dá si je len tést
Gon dos ko dik a vad ál lo mány vé del mé rõl
Vég zi a vad föld gaz dál ko dást, vad ta kar má nyo zást
Fel is me ri, fel mé ri és jel zi az er dõ ben elõ for du ló be teg sé ge ket
Irá nyít ja, el len õr zi a vé de ke zést
Gon dos ko dik a fo lya ma tos vad kár el há rí tás ról
Gon dos ko dik a vé dett fa jok élõ he lyé nek biz ton sá gá ról, ja vas la tot tesz a vé de lem alá he lye zés re
Kap cso la tot tart a ter mé szet vé del mi ha tó ság gal

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A A mag gyûj té si, mag ke ze lé si, mag tá ro lá si mód sze rek, mag vizs gá la ti el já rá sok
A Cse me te ter mesz té si alap fo gal mak, a cse me te kert ter ve zé sé nek, lé te sí té sé nek szem pont jai, cse me te ter mesz té si

tech no ló gi ák
A Az er dõ te le pí tés, a ter mé sze tes és mes ter sé ges  erdõfelújítás, az er dõ ne ve lés a kü lön le ges ter mõ he lyi vi szo nyok

kö zött
A Az er dõ gaz da sá gi üzem mó dok lé nye ge, és ma gyar or szá gi al kal ma zá sá nak le he tõ sé gei
B A köz jó lé ti, vé del mi, ku ta tás-ok ta tá si célú er dõk lé te sí té se, ke ze lé se
A A ta laj mû ve lés és a táp anyag-után pót lás esz kö zei, gé pei és al kal ma zá suk
A Er dõ sí té si terv ké szí té sé nek mód ja
A A fa ki ter me lés mun ka mû ve le tei, tech no ló gi ai fel ada tai
A A fa hasz ná lat ban al kal ma zott gépi esz kö zök mû kö dé se és al kal ma zá si le he tõ sé gei
A A fa hasz ná la ti mun ka rend sze rek és azok al kal ma zá si le he tõ sé gei
B Az er dei ter mé kek és mel lék ha szon vé tel elõ ál lí tá si mód jai.
A A vá gás szer ve zé si terv ké szí té sé nek mód jai,
A A fa dön tés, gallya zás, da ra bo lás, fel ké szí tés, a  választékolás, kész le te zés, szám ba vé tel, faanyag- közelítés, gépi

ra ko dás és a ra ko dó ren de zés gya kor la ti ki vi te le zé se, meg szer ve zé se, vég re haj ta tá sa és el len õr zé se
B Az Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat szer ve ze te, az er dõ ál lo mány-gaz dál ko dás ter ve zé se, va la mint az át fogó er dõ terv

szin tû ter ve zés
A Az er dõ rész let ha tá rok azo no sí tá sá hoz és ki tû zé sé hez szük sé ges ge o dé zi ai alap fo gal mak
A Az er dé sze ti üze mi tér ké pek faj tái
B A va dá sza tot sza bá lyo zó fon to sabb jog sza bá lyok és azok fej lõ dé se
B A vad gaz dál ko dás he lye és sze re pe az er dõ- mezõ, és nem zet gaz da ság ban
A Alap ve tõ va dá sza ti, vad gaz dál ko dá si fel ada tok
A A va dá sza ti mó dok is me re te, ön ál ló an részt tud ven ni egyé ni és tár sas va dá sza to kon, el tud ja vé gez ni va dá sza tok

ter ve zé sét, szer ve zé sét, vég re haj tá sát
B Zárt té ri vad te nyész tés, a vad be fo gás le het sé ges mód jai, a mes ter sé ges ap ró vad te nyész tés techno lógiája
B Nö vény vé del mi tech no ló gi ák, és azok er dõ ben való al kal ma zá sá nak le he tõ sé gei,
C A ter mé szet vé de lem fõ cél ki tû zé sei: meg õr zés, fenn tar tás, be mu ta tás, ku ta tás, ok ta tás, mû ve lõ dés, is me ret ter -

jesz tés, gyó gyí tás, pi he nés, üdü lés, spor to lás, ide gen for ga lom, mu ze o ló gia, nép rajz ku ta tás, ré gé szet
C A ter mé szet vé de lem fõ te rü le tei: föld ta ni, víz ta ni, nö vény ta ni, ál lat ta ni, táj ké pi, kul túr tör té ne ti
C A vé det té nyil vá ní tás fo lya ma ta.

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
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4 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Hal lott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Sza bad ké zi raj zo lás
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
5 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
5 Tes ti erõ

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Lá tás
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Tû rõ ké pes ség
Ki tar tás
Mo no tó ni a tû rés
Dön tés ké pes ség
Ál ló ké pes ség
Tér be li tá jé ko zó dás
Pre ci zi tás
Tér lá tás
Hal lás
Tü rel mes ség
Erõs fi zi kum
Egyen súly ér zé ke lés
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Sta bil kéz tar tás
Ön fe gye lem
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Kö zért he tõ ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vá ló kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Kez de mé nye zõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
Komp ro misszum kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
To le ran cia
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Se gí tõ kész ség
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Nyelv he lyes ség
Fo gal ma zó kész ség
Em pa ti kus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Át te kin tõ ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kont roll (el len õr zõ-ké pes ség)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Rend sze re zõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ter ve zés
Ér té ke lés
Lo gi kus gon dol ko dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Kri ti kus gon dol ko dás
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Kö vet kez te té si ké pes ség
In for má ció gyûj tés
In ten zív mun ka vég zés
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
5009–08 Me nedzs ment is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ja vas la tot tesz, dönt az al kal ma zott gaz dál ko dá si for má ról (vál lal ko zás, szö vet ke zet, tár sa sá gi for ma)
Meg ha tá roz za he lyét az er dõ- és vad gaz dál ko dás ága zat irá nyí tá si rend sze ré ben
Meg ha tá roz za he lyét az er dõ- és vad gaz da sá gok szer ve ze ti fel épí té sé ben, ja vas la tot tesz, dönt cége szer ve ze ti fel épí -

té sé re
Iga zol ja és el szá mol ja az el vég zett mun kát
Részt vesz az ér té ke sí tés ben
Meg ha tá roz za a fa ál lo mány ér té két
Részt vesz az er dõ gaz dál ko dá si ter vek elõ ké szí té sé ben
Részt vesz az er dõ gaz dál ko dá si ter vek engedélyezte tésében
Részt vesz a pá lyá za tok ké szí té sé ben
Köz re mû kö dik a ter mé szet vé del mi ha tó sá gok tól tör ténõ en ge dé lyek be szer zé sé ben
Gon dos ko dik az er dei lé te sít mé nyek kar ban tar tá sá ról
Ha tó sá gi el já rá sok so rán tu laj do no si ér dek kép vi se le tet lát el
Je len té si, adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ket lát el
Kap cso la tot tart a tu laj do nos sal
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal
Irá nyít ja be osz tot ta it
Tár gyal a meg bí zá sos mun ká kat vég zõ vál lal ko zók kal
Szak sze rû, gon dos mun kát kö ve tel
A be osz tot ta kat, vál lal ko zó kat rend sze re sen el len õr zi, ér té ke li
Al kal maz za ve ze tõi is me re te it és fej lesz ti ve ze tõi ké pes sé ge it
Meg vá laszt ja a ked ve zõ vál lal ko zá si for mát, el vég zi az in dí tás hoz szük sé ges ten ni va ló kat
Mû köd te ti vál lal ko zá sát
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Be val lá so kat ké szít
Át ala kít ja, meg szün te ti a vál lal ko zást
Mun ká ját az er dé sze ti, va dá sza ti és ter mé szet vé del mi jog sza bá lyok be tar tá sá val vég zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Köz gaz da sá gi, vál lal ko zá si alap fo gal mak
B Ter me lés irá nyí tás mód sze rei az er dé sze ti üzem és mun ka hely jel leg ze tes sé gei
B A vál la la ti ter ve zés és gaz dál ko dás leg fon to sabb mu ta tói, a vál la la ti mér leg
B Pénz ügyi alap fo gal mak
B A ter mé sze ti ér té kek kel való gaz dál ko dás mód sze rei, le he tõ sé gei, az erdõ ér té ke lé se
A Az er dõ gaz dál ko dás gaz dál ko dá si for má i nak fel épí té se, er dõ gaz da sá gi vál la lat mû kö dé sé nek és irá nyí tá sá nak

mód sze rei
A A mun ka gé pek ter me lé si, ka pa ci tá si és tel je sít mény ada ta i nak szá mí tá sa
B A mun ka he lyi ve ze tés kö ve tel mény rend sze re, a kor sze rû ve ze tés el mé let alap jai
B A ve ze tõk kel szem be ni kö ve tel mény rend szer, a ve ze tés em be ri té nye zõi
A A Er dé szek Szol gá la ti Sza bály za ta, a szol gá la ti nap ló ve ze té sé nek sza bá lyai
B A vál lal ko zás ala pí tá sá nak, be in dí tá sá nak fel té te lei, a vál lal ko zás mû köd te té sé hez szük sé ges gaz da sá gi, szer ve -

zé si és ve ze té si is me re tek
B Az üz le ti terv ké szí té sé nek mód ja
B A vál lal ko zás gaz dál ko dá si ered mé nyé nek ér té ke lé se
B A szer zõ dés kö tés, a tu laj don jog és a mun ka jog alap fo gal mai, leg fon to sabb sza bá lyai
A Az erdõtör vény ha tá lya, ér vé nye sü lé si mód ja
A A va dá sza ti jog alap jai
A Az er dé sze ti igaz ga tás szer ve ze te és fel ada tai, az er dõ gaz dál ko dás hoz szük sé ges szak igaz ga tá si jog sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Hal lott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Ki tar tás
Dön tés ké pes ség
Pre ci zi tás
Tü rel mes ség
Kül sõ meg je le nés
Ön fe gye lem
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ru gal mas ság
Koc ká zat vál la lás
Ter hel he tõ ség
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Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Kö zért he tõ ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Mo ti vá ló kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Kez de mé nye zõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Irá nyít ha tó ság
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Komp ro misszum kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
To le ran cia
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Se gí tõ kész ség
Nyelv he lyes ség
Fo gal ma zó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Em pa ti kus kész ség
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Át te kin tõ ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kont roll (el len õr zõ-ké pes ség)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Rend sze re zõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ter ve zés
Ér té ke lés
Lo gi kus gon dol ko dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Kri ti kus gon dol ko dás
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Kö vet kez te té si ké pes ség
In for má ció gyûj tés
In ten zív mun ka vég zés
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
5010–08 Er dé sze ti, vad gaz dál ko dá si gya kor la ti fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El mé le ti tu dá sát al kal maz za a gya kor lat ban
Vál lal ko zó ként mun ká ját ön ál ló an a gya kor lat ban is vég re hajt ja
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A A te re pen való moz gás és meg fi gye lés sza bá lyai
A A kü lön bö zõ nö vény és ál lat fa jok meg ha tá ro zá sa
B Az egy sze rûbb nö vé nyi és ál la ti pre pa rá tu mok ké szí té sé nek mód ja
B Nö vé nyi és ál la ti gyûj te mé nyek ké szí té sé nek mód ja, A gyûj tés sza bá lyai és eti ká ja
B Az er dõ tár su lás-cso port meg ha tá ro zá sa, az er dei élet kö zös ség és az ab ban fo lyó tör vényszerûségek meg -

figyelése 
B Az er dõ sí té si, er dõ becs lé si, fa ki ter me lé si, fa anyag fel ké szí té si és kész le te zé si gya kor la ti mun kák
C Az er dõ gaz da sá gi üzem bel sõ mû kö dé se, az üze mi vi szo nyok, az er dõ gaz dál ko dás gya kor la ta
C A kü lön bö zõ föld raj zi te rü le te ken mû kö dõ ha zai er dõ gaz da sá gok gaz dál ko dá si sa já tos sá gai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Hal lott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
5 Er dõ mû ve lé si kézi szer szá mok (ta laj mû ve lõ kézi esz kö zök, ül te tõ esz kö zök, nye sõ ol lók, fej szék, kézi fû ré szek,

súj tó bárd, sar ló, ka sza stb.) hasz ná la ta
5 Mo tor fû rész és adap te re i nek hasz ná la ta
5 Kö ze lí tõ és ra ko dó gé pek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Meg bíz ha tó ság
Lá tás
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Ki tar tás
Dön tés ké pes ség
Ál ló ké pes ség
Tér be li tá jé ko zó dás
Pre ci zi tás
Erõs fi zi kum
Egyen súly ér zé ke lés
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Ta pin tás
Sta bil kéz tar tás
Ön fe gye lem
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
Se gí tõ kész ség
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Nyelv he lyes ség
Fo gal ma zó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Át te kin tõ ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kont roll (el len õr zõ-ké pes ség)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Rend sze re zõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Mód sze res mun ka vég zés
In for má ció gyûj tés
In ten zív mun ka vég zés
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
5011–08 Ön ál ló mun ka mo dul

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Mun ká já val kap cso la tos szak mai ter ve ket, pro jek te ket ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Egy szak mai té ma kör ön ál ló fel tá rá sa
B A téma szak iro dal mi fel dol go zá sa
B A téma fel mé ré se a gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zött
B Ön ál ló prob lé ma fel ve tés a téma ke re te in be lül
B Ön ál ló fel adat meg ol dás a téma ke re te in be lül
B A fel dol go zás meg fe le lõ pre zen tá lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Hal lott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Sza bad ké zi raj zo lás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
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Ki tar tás
Dön tés ké pes ség
Pre ci zi tás
Tü rel mes ség
Ön fe gye lem
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kez de mé nye zõ kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Meg gyõ zõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Nyelv he lyes ség
Fo gal ma zó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Át te kin tõ ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kont roll (el len õr zõ-ké pes ség)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Rend sze re zõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ter ve zés
Ér té ke lés
Lo gi kus gon dol ko dás
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Kri ti kus gon dol ko dás
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Kö vet kez te té si ké pes ség
In for má ció gyûj tés
In ten zív mun ka vég zés
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ered mény ori en tált ság

Az 55 623 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Er dõ gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

5006–08 Ter mé szet tu do má nyi ala po zó is me re tek

5007–08 Er dé sze ti szak mai ala po zó is me re tek

5008–08 Spe ci á lis er dé sze ti és vad gaz dál ko dá si szak mai is me re tek

5009–08 Me nedzs ment is me re tek

5010–08 Er dé sze ti, vad gaz dál ko dá si gya kor la ti fel ada tok

5011–08 Ön ál ló mun ka mo dul
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V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei
Az er dõ gaz da szak mai kép zés kö ve tel mé nye i nek tel je sí té se.
Me zõ gaz da sá gi von ta tó ve ze té sé re ér vé nyes ve ze tõi  engedély (T, il let ve C+E, C1+E ka te gó ria, vagy B ka te gó ria).

A jo go sít vány a szak mai vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés sel együtt is meg sze rez he tõ.
ECDL Start, vagy az OKJ sze rin ti szá mí tó gép-ke ze lõ, vagy eze ket meg ha la dó szin tû szá mí tó gé pes is me re te ket iga -

zoló vizs ga ok mány meg lé te
Zá ró dol go zat el ké szí té se

2. A szak mai vizs ga ré szei

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
5006–08 Ter mé szet tu do má nyi ala po zó is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fás nö vé nyek, lágy szá rú nö vé nyek, er dõ tár su lás cso por tok, ro va rok, ge rin ces ál la tok, vad nyo mok fel is me ré se pre pa -

rá tum ról, kép rõl, élõ anyag ról.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny sé gek: gya korlati
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
5007–08 Er dé sze ti szak mai ala po zó is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Gya kor la ti fel adat el vég zé se hú zott té te lek alap ján: ég haj la ti té nye zõk meg ha tá ro zá sa mé rés sel és adat for rá sok ból,

 talajtípus meg ha tá ro zá sa, ter mõ hely tí pus meg ha tá ro zá sa, gép üze mel te té si és gép kar ban tar tá si fel ada tok el vég zé se,
 erdõállományok élõ fa kész let ének, egyes fák, és ki ter melt fa anyag tér fo ga tá nak meg ha tá ro zá sa kü lön bö zõ módsze -
rekkel.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny sé gek: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:
5008–08 Spe ci á lis er dé sze ti és vad gaz dál ko dá si szak mai is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fel adat lap ki töl té se, mely nek tar tal ma: sza po rí tó anyag-ter mesz tés, er dõ mû ve lés, er dõ hasz ná lat tan, va dá szat tan, vad -

gaz dál ko dás tan, er dõ vé de lem tan.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny sé gek: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Né hány téma ön ál ló szó be li ki fej té se hú zott té te lek alap ján. A té te lek há rom rész bõl áll nak:
– 1. rész: sza po rí tó anyag-ter mesz tés, er dõ mû ve lés
– 2. rész: er dõ hasz ná lat tan
– 3. rész: va dá szat tan, vad gaz dál ko dás tan
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny sé gek: szó be li
Idõ tar ta ma: 60 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 30 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%
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4. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:

5009–08 Me nedzs ment is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Fel adat lap ki töl té se, mely nek tar tal ma: gaz dál ko dá si  ismeretek, ve ze té si és szer ve zé si is me re tek, vál lal ko zá sok szer -
ve zé se és ve ze té se, szak mai jog és szak igaz ga tás.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny sé gek: írás be li

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:

5010–08 Er dé sze ti, vad gaz dál ko dá si gya kor la ti fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Gya kor la ti fel adat vég re haj tá sa a sza po rí tó anyag-ter mesz tés, a mes ter sé ges er dõ sí tés, az er dõ ne ve lés, a fa ki ter me lés,
a fa anyag moz ga tás, a va dá szat szer ve zé se és vég re haj tá sa te rü le tén, hú zott té te lek alap ján.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny sé gek: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

6. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí tója és meg ne ve zé se:

5011–08 Ön ál ló mun ka mo dul
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Az el ké szí tett szak dol go zat tar tal má nak rö vid össze fog la lá sa, a ki fej tett szak mai vé le mé nyek, ja vas la tok meg védése.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny sé gek: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 55 623 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Er dõ gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

2. vizs ga rész: 10

3. vizs ga rész: 40

4. vizs ga rész: 20

5. vizs ga rész: 10

6. vizs ga rész: 10

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés

– A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se.

– Fel sõ fo kú ta nul má nyok so rán az azo nos, vagy bõ vebb tar tal mú tan anyag egy sé gek bõl tett vizs ga tel je sí té se, amely -
rõl a vizs ga ira ta i nak be mu ta tá sa alap ján a vizsga bizottság dönt.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”
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VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma Er dõ gaz da szak ké pe sí tés

Nö vény- és ál lat gyûj te mé nyek, pre pa rá tu mok X

Kor sze rû (4 éves nél nem idõ sebb), kö ze pes tel je sít mé nyû sze mé lyi szá mí tó gép X

Szoft ve rek X

Me te o ro ló gi ai mû sze rek X

Kert mû ve lõ kézi szer szá mok X

La bo ra tó ri u mi esz kö zök X

Er dõ becs lés mû sze rei, esz kö zei X

Tér ké pek, üzem ter vek X

Föld mé rõ mû sze rek, esz kö zök X

Sza po rí tó anya gok X

Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gé pek X

Er dõ gaz da sá gi mun ka gé pek X

Gép mû hely X

Va dá sza ti fegy ve rek X

Tró fea gyûj te mény X

Jog sza bá lyok gyûj te mé nye X

Er dõ gaz da sá gi mun kák nor má i nak gyûj te mé nye X

Er dõ gaz da sá gok és az Er dé sze ti Szol gá lat ál tal hasz nált bi zony la tok gyûj te mé nye X

VII.

Egyebek

Az össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta ma: 4 hét.”
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3. szá mú mel lék let a 152/2008. (XI. 20.) FVM ren de let hez

„4. szá mú mel lék let a 8/2008. (I. 23.) FVM ren de let hez

Kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té se a 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel 
és az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott OKJ-ban sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zött

Sor-
szám

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés adatai
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti

szakképesítés adatai

sor-
szám

azo no sí tó száma megnevezése azo no sí tó száma megnevezése

1. 92. 33 521 02 0000 00 00 Élel mi szer ipa ri
gép sor- és rend szer-
üze mel te tõ

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri
gé pész

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Cu kor ipa ri gép ke ze lõ

31 5212 02 Cu kor ipa ri szak mun kás

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Cso ma go ló gép-ke ze lõ

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri gé pész

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés:
Do hány ter mék gyár tá si
gép ke ze lõ

31 5212 03 Do hány fel dol go zó

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés:
Élel mi szer ipa ri
gép ke ze lõ

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri gé pész

     0100 31 05 Rész szak ké pe sí tés:
Élel mi szer ipa ri
ké szü lék ke ze lõ je

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri gé pész

     0100 31 06 Rész szak ké pe sí tés:
Nö vény olaj-gyár tó gép
ke ze lõ je

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri gé pész

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Pa lac ko zó gép-ke ze lõ

33 5242 01 Élel mi szer-ipa ri gé pész

2. 101. 31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi
gép ke ze lõ

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti fel ké szí tõ gép 
ke ze lõ je

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti kö tél pá lya
ke ze lõ je

31 6280 01 Er dé sze ti kö tél pá lya-
ke ze lõ

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti kö ze lí tõ gép
ke ze lõ je

31 6280 03 Kö ze lí tõ gép-ke ze lõ

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti ra ko dó gép
ke ze lõ je

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0100 31 05 Rész szak ké pe sí tés:
Több funk ci ós
fa ki ter me lõ gép
ke ze lõ je

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

3. 131. 54 525 02    Me zõ- és
er dõ gaz da sá gi
gé pész tech ni kus

    

     0010 54 01 El ága zás:
Er dõ gaz da-
sá gi gé pész tech ni kus

52 5452 01 Er dé sze ti
gé pész tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi
gé pész tech ni kus

52 5452 02 Me zõ gaz da sá gi
gé pész tech ni kus
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Sor-
szám

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés adatai
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti

szakképesítés adatai

sor-
szám

azo no sí tó száma megnevezése azo no sí tó száma megnevezése

4. 334. 33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ,
-be ren de zõ,
vi rág ke res ke dõ

51 7862 05 Vi rág kö tõ-be ren de zõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Vi rág bol ti el adó

31 7862 08 Vi rág kö tõ

     0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Vi rág de ko ra tõr

51 7862 05 Vi rág kö tõ-be ren de zõ

     0100 33 02 Rész szak ké pe sí tés:
Vi rág ke res ke dõ

51 7862 05 Vi rág kö tõ-be ren de zõ

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Vi rág kö tõ 

31 7862 08 Vi rág kö tõ

5. 381. 31 521 01    Ag rár gaz da sá gi
gép sze re lõ, gép ja ví tó

   

     0010 31 01 El ága zás:
Er dé sze ti gép sze re lõ,
gép ja ví tó

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0010 31 02 El ága zás:
Ker té sze ti gép sze re lõ,
gép ja ví tó

33 6280 01 Me zõ gaz da sá gi gé pész

     0010 31 03 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi
gép sze re lõ, gép ja ví tó

33 6280 01 Me zõ gaz da sá gi gé pész

     0001 33 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Di e sel ada go ló-ja ví tó

34 6280 04 Me zõ gaz da sá gi
gép ja ví tó 
(a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)

     0001 33 02 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Erõ- és
mun ka gép ja ví tó

34 6280 04 Me zõ gaz da sá gi
gép ja ví tó 
(a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)

     0001 33 03 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Hid ra u li ka-ja ví tó

34 6280 01 Me zõ gaz da sá gi
gép ja ví tó 
(a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)

     0001 33 04 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Jár mû elekt ro mos
sze re lõ

34 6280 04 Me zõ gaz da sá gi
gép ja ví tó 
(a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)

6. 382. 52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet gaz da 52 6201 04 Ag rár kör nye zet-
gaz da

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Bio ál lat-tar tó és
te nyész tõ

52 6201 02 Ag rár kör nye zet-gaz da

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Bio massza elõ ál lí tó

52 6201 02 Ag rár kör nye zet-gaz da

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés:
Bio nö vény-ter mesz tõ

5234 6201
6206

02
01

Ag rár kör nye zet-gaz da
Bio ter mesz tõ

     0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Öko gaz da

52 6201 02 Ag rár kör nye zet-gaz da

7.  383. 54 621 01 0000 00 00 Ag rár-köz gaz da sá gi
és -áru for gal ma zó
tech ni kus

52 3439 03 Ag rár köz gaz da sá gi 
és áru for gal ma zó
tech ni kus

8. 384. 55 621 01    Ag rár me ne dzser-
asszisz tens

    

     0010 55 01 El ága zás:
Ag rár ke res-
ke del mi me ne dzser-
asszisz tens

55 3434 01 Ag rár ke res ke del mi
me ne dzser-asszisz tens
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     0010 55 02 El ága zás:
Bor tech no ló gus

55 6222 01 Élel mi szer-ipa ri
me ne dzser (a szak irány 
meg je lö lé sé vel)

     0010 55 03 El ága zás:
Élel mi szer ipa ri
me ne dzser

55 6222 01 Élel mi szer-ipa ri
me ne dzser (a szak irány 
meg je lö lé sé vel)

     0010 55 04 El ága zás:
Mé nes gaz da

55 6203 04 Mé nes gaz da

     0010 55 05 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi
me ne dzser asszisz tens

55 6249 01 Me zõ gaz da sá gi
me ne dzser asszisz tens 
(a szak irány
meg je lö lé sé vel)

     0010 55 06 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi
mû sza ki
me ne dzser-asszisz tens

55 5452 01 Me zõ gaz da sá gi
mû sza ki
me ne dzser-asszisz tens
(a szak irány
meg je lö lé sé vel)

     0010 55 07 El ága zás:
Szõ lész, bo rász
szak tech ni kus

    

9. 385. 54 621 02    Ag rár tech ni kus 52 6201 01 Me zõ gaz da sá gi
tech ni kus

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:

Me zõ gaz da sá gi
vál lal ko zó

32

52

6201

6201

02

01

Me zõ gaz da sá gi
vál lal ko zó 
Me zõ gaz da sá gi
tech ni kus

     0010 54 01 El ága zás:
Ag rár ren dész

    

     0010 54 02 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi
tech ni kus

52 6201 01 Me zõ gaz da sá gi
tech ni kus

     0010 54 03 El ága zás:
Vi dék fej lesz té si
tech ni kus

    

10. 386. 55 621 02    Ag rár tech no ló gus     

     0010 55 01 El ága zás:
Ba rom fi te nyész tõ és
ba rom fi ter mék-elõ ál lí t
ó tech no ló gus

55 6203 01 Ba rom fi te nyész tõ 
és -ter mék-elõ ál lí tó
tech no ló gus

     0010 55 02 El ága zás:
Gyógy nö vény- és
fû szer nö vény ter mesz tõ 
és -fel dol go zó

55 6206 01 Gyógy nö vény- 
és fû szer nö vény-
ter mesz tõ és
-fel dol go zó

     0010 55 03 El ága zás:
Hul la dék gaz dál ko dá si
tech no ló gus

55 5470 01 Hul la dék gaz dál ko dá si
tech no ló gus 
(a szak te rü let
meg je lö lé sé vel)

     0010 55 04 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi
la bo ra tó ri u mi
szak asszisz tens

55 6249 02 Me zõ gaz da sá gi
la bo ra tó ri u mi
szak asszisz tens

     0010 55 05 El ága zás:
Nö vény ter mesz tõ és
nö vény vé dõ
tech no ló gus

55 6206 02 Nö vény ter mesz tõ 
és nö vény vé dõ
tech no ló gus

     0010 55 06 El ága zás:
Öko ló gi ai gaz dál ko dó

52 6201 02 Ag rár kör nye zet-gaz da
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     0010 55 07 El ága zás:
 Ser tés te nyész tõ és
ser tés ter mék-elõ ál lí tó
tech no ló gus

55 6203 02 Ser tés te nyész tõ 
és -ter mék-elõ ál lí tó
tech no ló gus

     0010 55 08 El ága zás:
Vad gaz dál ko dá si
tech no ló gus

55 6203 03 Vad gaz dál ko dá si
tech no ló gus

11. 387. 31 621 01    Ál lat gon do zó 21 6203 01 Ál lat gon do zó

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ál lat tar tó-te le pi
mun kás

21 6203 01 Ál lat gon do zó

     0010 31 01 El ága zás:
Ál lat ker ti ál lat gon do zó

31 6203 01 Ál lat ker ti és cir ku szi
ál lat gon do zó

     0010 31 02 El ága zás:
Cir ku szi ál lat gon do zó

31 6203 01 Ál lat ker ti és cir ku szi
ál lat gon do zó

     0010 31 03 El ága zás:
Ha szon ál lat-gon do zó

21 6203 01 Ál lat gon do zó

12. 388. 51 621 02    Ál lat tar tá si
szol gál ta tó

    

     0010 51 01 El ága zás:
Eb ren dész

    

     0010 51 02 El ága zás:
Ku tya ki kép zõ

    

     0010 51 03 El ága zás:
Ku tya koz me ti kus

31 7899 01 Ku tya koz me ti kus

13. 389. 31 621 03     Ál lat te nyész tõ     

     0010 31 01 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ
(ba rom fi és kis ál lat)

31 6203 02 Ál lat te nyész tõ 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 02 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ (juh és
kecs ke)

31 6203 02 Ál lat te nyész tõ 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 03 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 6203 02 Ál lat te nyész tõ 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 04 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ
(szar vas mar ha)

31 6203 02 Ál lat te nyész tõ 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

14. 390. 54 621 03    Ál lat te nyész tõ és
ál lat egész ség ügyi
tech ni kus

52 6203 01 Ál lat te nyész tõ és
ál lat egész ség ügyi
tech ni kus

     0100 33 01 Részszak ké pe sí tés:
Ál lat or vo si,
ál lat egész ség ügyi
szak se géd

52 6203 01 Ál lat te nyész tõ és
ál lat egész ség ügyi
tech ni kus

     0010 54 01 El ága zás:
Ál lat egész ség ügyi
tech ni kus

52 6203 01 Ál lat te nyész tõ és
ál lat egész ség ügyi
tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás:
Ál lat te nyész tõ
tech ni kus

52 6203 01 Ál lat te nyész tõ és
ál lat egész ség ügyi
tech ni kus

15. 391. 33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész 33
31

6207
6207

01
01

Dísz nö vény ker tész
Dísz nö vény- és
zöld ség ter mesz tõ

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Fa is ko lai mun kás

21 6207 02 Fa is ko la-ke ze lõ
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     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Fa is ko lai ter mesz tõ

32 6207 01 Fa is ko lai sza po rí tó -
anyag-elõ ál lí tó

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Mik ro sza po rí tó

32 6206 04 Mik ro sza po rí tó

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés:
Nö vény há zi
dísz nö vény ter mesz tõ

33
31

6207
6207

01
01

Dísz nö vény ker tész 
Dísz nö vény- és
zöld ség ter mesz tõ

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés:
Sza bad föl di
dísz nö vény ter mesz tõ

33
31

6207
6207

01
01

Dísz nö vény ker tész
Dísz nö vény- és
zöld ség ter mesz tõ

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés:
Szö vet te nyész tõ

21 6207 07 Szö vet te nyész tõ

16. 392. 31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti
szak mun kás

33 6262 01 Er dé sze ti
szak mun kás

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Er dei
mel lék ter mék gyûj tõ és
-hasz no sí tó

33 6262 01 Er dé sze ti szak mun kás

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Er dé sze ti nö vény vé dõ

31 6206 02 Nö vény vé dõ és
mé reg rak tár-ke ze lõ

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés:
Er dõ mû ve lõ

21 6262 01 Er dõ mû ve lõ

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Er dõ õr

33 6262 01 Er dé sze ti szak mun kás

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés:
Fa ki ter me lõ

31 6262 01 Fa ki ter me lõ

     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés:
Mo tor fû rész-ke ze lõ

21 6280 02 Mo tor fû rész-ke ze lõ

     0001 33 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
La kott-te rü le ti
fa ki ter me lõ

34 6262 01 La kott te rü le ti
fa ki ter me lõ

17.  393. 54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus 54 6262 01 Er dész tech ni kus

18. 394. 54 581 01    Föld mé rõ, tér ké pész
és tér in for ma ti kai
tech ni kus

52

52

5401

5401

04

03

Föld mé rõ és
tér in for ma ti kai
tech ni kus
Tér ké pész tech ni kus

     0100 51 01 Rész szak ké pe sí tés:
Di gi tá lis tér kép-ke ze lõ

51 8429 01 Di gi tá lis tér kép-ke ze lõ 

     0100 51 02 Részszak ké pe sí tés:
Fo tog ram met ri ai
ki ér té ke lõ

52 5499 11 Fo tog ram met ri ai
ki ér té ke lõ

     0100 51 03 Rész szak ké pe sí tés:
Föld ügyi szá mí tó gé pes 
adat ke ze lõ

52 3426 01 Föld ügyi szá mí tó gé pes 
adat ke ze lõ

     0100 52 01 Rész szak ké pe sí tés:
In gat lan-nyil ván tar tá si
ügy in té zõ

52 3435 03 In gat lan-nyil ván tar tá si
ügy in té zõ

     0100 52 02 Rész szak ké pe sí tés:
Tér in for ma ti kai
me ne dzser asszisz tens

52 4641 04 Tér in for ma ti kai
me ne dzser-asszisz tens

     0010 54 01 El ága zás:
Föld mé rõ és
tér in for ma ti kai
tech ni kus

52 5401 04 Föld mé rõ és
tér in for ma ti kai
tech ni kus

     0010 54 02 El ága zás:
Tér ké pész tech ni kus

52 5401 03 Tér ké pész tech ni kus
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     0001 54 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Föld ügyi
tér in for ma ti kai
szak tech ni kus

53 5401 02 Föld ügyi
tér in for ma ti kai
szak tech ni kus

     0001 54 02 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Ka tasz te ri
szak tech ni kus

53 5401 03 Ka tasz te ri
szak tech ni kus

     0001 54 03 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Lé te sít mény ge o dé ta
szak tech ni kus

53 5401 04 Lé te sít mény ge o dé ta
szak tech ni kus

     0001 54 04 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Táv ér zé ke lé si
szak tech ni kus

53 5401 06 Táv ér zé ke lé si
szak tech ni kus 

19. 395. 33 621 02 1000 00 00 Gaz da 33 6201 01 Gaz da

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Arany ka lá szos gaz da

32 6201 01 Arany ka lá szos gaz da

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ezüst ka lá szos gaz da

21 6201 01 Ezüst ka lá szos gaz da

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés:
Me zõ gaz da sá gi
mun kás

21 6201 02 Me zõ gaz da sá gi
mun kás

20. 396. 31 624 01 0000 00 00 Ha lász, hal te nyész tõ 31 6272 01 Ha lász

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Hal õr

31 6272 01 Ha lász

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Hor gász tó ke ze lõ

31 6272 01 Ha lász

     0001 31 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Elekt ro mos ha lász gép
ke ze lõ je

32 6280 01 Elekt ro mos-
ha lász gép-ke ze lõ

21.  397. 51 621 01 0000 00 00 Hob bi ál lat-te nyész tõ
és -for gal ma zó

53 6203 07 Hob bi ál lat-te nyész tõ
és for gal ma zó

22. 398. 31 641 01    In sze mi ná tor 34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 01 El ága zás:
In sze mi ná tor (ba rom fi
és kis ál lat)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 02 El ága zás:
In sze mi ná tor (juh és
kecs ke)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 03 El ága zás:
In sze mi ná tor (ló)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 04 El ága zás:
In sze mi ná tor (ser tés)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 05 El ága zás:
In sze mi ná tor
(szar vas mar ha)

34 6232 01 In sze mi ná tor 
(az ál lat faj
meg je lö lé sé vel)

23. 399. 31 622 01    Ker tész 33 6207 03 Ker tész

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Fû szer nö vény ter mesz tõ

21 6207 08 Zöld ség- és
fû szer nö vény-ter me lõ

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés:
Gom ba ter mesz tõ

21 6206 01 Gom ba ter me lõ
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     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés:
Gyógy nö vény -
ter mesz tõ

2131 6206

6206

02

01

Gyógy nö vény is me rõ
és -ter me lõ 
Gyógy nö vény ter mesz t
õ és -fel dol go zó

     0100 21 04 Rész szak ké pe sí tés:
Ker ti mun kás

21 6207 04 Ker ti mun kás

     0010 31 01 El ága zás:
Do hány ker tész

31 6206 03 Do hány ker tész

     0010 31 02 El ága zás:
Gyü mölcs ter mesz tõ

33 6207 03 Ker tész

     0010 31 03 El ága zás:
Szõ lõ ter mesz tõ

33 6207 03 Ker tész

     0010 31 04 El ága zás:
Zöld ség ter mesz tõ

33
31

6207
6207

03
01

Ker tész 
Dísz nö vény- 
és zöld ség ter mesz tõ

24.  400. 52 621 02 1000 00 00 La bor ál lat-te nyész tõ
és -gon do zó

52 6203 03 La bor ál lat-gon do zó
tech ni kus

25. 401. 31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ 31 6203 05 Ló te nyész tõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ló ápo ló és gon do zó

31 6203 05 Ló te nyész tõ

     0001 31 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Be lo vag ló

33 6203 01 Be lo vag ló (Be re i ter)

26.  402. 52 812 02 0000 00 00 Lo vas tú ra-ve ze tõ 51 7872 02 Lo vas tú ra-ve ze tõ

27. 403. 31 621 05 0000 00 00 Mé hész 31 6203 06 Mé hész

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Mé hé sze ti mun kás

31 6203 06 Mé hész

28. 404. 31 521 19    Me zõ gaz da sá gi
gép ke ze lõ

    

     0010 31 01 El ága zás:
Fe jõ- és tej ke ze lõ gép
ke ze lõ je

21 6280 04 Ál lat te nyész té si
gép ke ze lõ (a gép
meg je lö lé sé vel) 

     0010 31 02 El ága zás:
Kel te tõ gép ke ze lõ

21 6280 04 Ál lat te nyész té si
gép ke ze lõ (a gép
meg je lö lé sé vel) 

     0010 31 03 El ága zás:
Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi
gép ke ze lõ (a gép
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 04 El ága zás:
Ma jor gép-ke ze lõ

21 6280 04 Ál lat te nyész té si
gép ke ze lõ (a gép
meg je lö lé sé vel) 

     0010 31 05 El ága zás:
Me li o rá ci ós, kert- és
park épí tõ gép ke ze lõ

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi
gép ke ze lõ (a gép
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 06 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi erõ- és
mun ka gép ke ze lõ

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi
gép ke ze lõ (a gép
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 07 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi
ra ko dó gép ke ze lõ

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi
gép ke ze lõ (a gép
meg je lö lé sé vel)

     0010 31 08 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi
szá rí tó üze mi gép ke ze lõ

33 6280 01 Me zõ gaz da sági gé pész

     0010 31 09 El ága zás:
Nö vény vé del mi
gép ke ze lõ

33 6280 01 Me zõ gaz da sá gi gé pész
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     0010 31 10 El ága zás:
Ön já ró be ta ka rí tó gép
ke ze lõ je

31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi
gép ke ze lõ (a gép
meg je lö lé sé vel)

29. 405. 31 521 20    Me zõ gaz da sá gi
gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

    

     0010 31 01 El ága zás:
Ál lat te nyész té si
gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

34 6280 01 Ál lat tar tó-te le pi gé pész

     0010 31 02 El ága zás:
Er dé sze ti
gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

34 6280 02 Er dé sze ti gé pész

     0010 31 03 El ága zás:
Ker té sze ti
gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

34 6280 03 Ker té sze ti gé pész

     0010 31 04 El ága zás:
Nö vény ter mesz té si
gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 6280 07 Nö vény ter mesz tõ
gé pész

30. 406. 33 521 06    Me zõ gaz da sá gi
ko vács

    

     0010 33 01 El ága zás:
Me zõ gaz da sá gi
mun ka gép ja ví tó  ko vács

33 6249 03 Me zõ gaz da sá gi ko vács 
(a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)

     0010 33 02 El ága zás:
Pat ko ló ko vács

33 6249 03 Me zõ gaz da sá gi ko vács 
(a te vé keny ség
meg je lö lé sé vel)

31. 407. 54 621 04    Nö vény ter mesz té si,
ker té sze ti
és nö vény vé del mi
tech ni kus

52 6206 01 Nö vény ter mesz tõ és
nö vény vé del mi
tech ni kus

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Nö vény ter mesz tõ

52 6206 01 Nö vény ter mesz tõ és
nö vény vé del mi
tech ni kus

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Nö vény vé dõ és
mé reg rak tár ke ze lõ

31 6206 02 Nö vény vé dõ és
mé reg rak tár-ke ze lõ

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés:
Ve tõ mag ter mesz tõ

34 6206 02 Ve tõ mag ter mesz tõ és
-mi nõ sí tõ

     0010 54 01 El ága zás:
Ker tész és
nö vény vé del mi
tech ni kus

52 6207 01 Ker tész- és
nö vény vé del mi
tech ni kus 

     0010 54 02 El ága zás:
Nö vény ter mesz tõ és
nö vény vé del mi
tech ni kus

52 6206 01 Nö vény ter mesz tõ és
nö vény vé del mi
tech ni kus

32. 408. 54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és
-fenn tar tó tech ni kus

52 6207 02 Park épí tõ és
-fenn tar tó tech ni kus

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Golf pá lya-fenn tar tó

52 6207 02 Park épí tõ és -fenn tar tó
tech ni kus

     0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Kert épí tõ

51 6207 01 Kert épí tõ és -fenn tar tó

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Kert fenn tar tó

51 6207 01 Kert épí tõ és -fenn tar tó
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Sor-
szám

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés adatai
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti

szakképesítés adatai

sor-
szám

azo no sí tó száma megnevezése azo no sí tó száma megnevezése

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Park gon do zó

21 6207 05 Park gon do zó

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés:
Te me tõ ker tész

52

51

6207

6207

02

02

Park épí tõ és -fenn tar tó
tech ni kus 
Kert épí tõ és -fenn tar tó

33. 409. 54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si
tech ni kus

52 6203 02 Vad gaz dál ko dá si
tech ni kus

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Va dász, vad te nyész tõ

33 6203 02 Va dász, vad te nyész tõ

34. 410. 33 621 01 0000 00 00 Bo rász 33 5212 01 Bo rász 

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Pin ce mun kás

33 5212 01 Bo rász 

     0001 33 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Som me li er(bor pin cér)

33 5212 01 Bo rász 

     0001 51 01 Rá épü lõ szak ké pe sí tés:
Vin cel lér

51 6207 02 Vin cel lér 

35. 411. 33 541 01 0000 00 00 Édes ipa ri
ter mék gyár tó

31 5212 04 Édes ipa ri ter mék-
gyár tó

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Cu kor ka gyár tó

31 5212 04 Édes ipa ri ter mék-gyár tó

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Cso ko lá dé ter mék-
gyár tó

31 5212 04 Édes ipa ri ter mék-gyár tó

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés:
Ká vé- és
pót ká vé gyár tó

31 5212 04 Édes ipa ri ter mék-gyár tó

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés:
Keksz- és os tya gyár tó

31 5212 08 Keksz- és os tya gyár tó

36. 412. 54 541 01    Élel mi szer ipa ri
tech ni kus

    

     0010 54 01 El ága zás:
Bor- és
pezs gõ gyár tó tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0010 54 02 El ága zás:
Cu kor ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0010 54 03 El ága zás:
Do hány ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0010 54 04 El ága zás:
Édes ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0010 54 05 El ága zás:
Élel mi szer-hi gi é ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0010 54 06 El ága zás:
Er je dés- és
üdí tõ ital ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0010 54 07 El ága zás:
Hús- és ba rom fi ipa ri
tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0010 54 08 El ága zás:
Ma lom- és
ke ve rék ta kar mány-
ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

20300 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/164. szám



Sor-
szám

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés adatai
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti

szakképesítés adatai

sor-
szám

azo no sí tó száma megnevezése azo no sí tó száma megnevezése

     0010 54 09 El ága zás:
Sü tõ- és cuk rász ipa ri
tech ni kus

52 6222 13 Sü tõ- és
cuk rász tech ni kus

     0010 54 10 El ága zás:
Tar tó sí tó ipa ri
tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0010 54 11 El ága zás:
Tej ipa ri tech ni kus

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

37. 413. 33 541 02 0000 00 00 Er je dés- és üdí tõ ital-
ipa ri ter mék gyár tó 

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus 
(a szak te rü let
meg je lö lé sé vel)

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ecet gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Élesz tõ gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Gyü mölcs pá lin ka-
gyár tó

31 5212 05 Gyü mölcs pá lin ka-
gyár tó

     0100 31 03 Rész szak ké pe sí tés:
Ke mé nyí tõ gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0100 31 04 Rész szak ké pe sí tés:
Sör gyár tó

31 5212 12 Sör gyár tó 

     0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Szesz- és
sze szes ital gyár tó

33 5212 03 Szesz ipa ri szak mun kás

     0100 31 05 Rész szak ké pe sí tés:
Szik víz gyár tó

33 5212 05 Szik víz és szén sa vas
üdí tõ ital-ké szí tõ

     0100 31 06 Rész szak ké pe sí tés:
Üdí tõ ital- és
ás vány víz gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

38. 414. 31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri
ter mék gyár tó

31 5212 07 Hús ipa ri szak mun kás

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ba rom fi fel dol go zó

31 5212 01 Ba rom fi fel dol go zó-
ipa ri szak mun kás

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés:
Bél fel dol go zó

31 5212 07 Hús ipa ri szak mun kás

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Bol ti hen tes

31 5212 06 Hen tes és mé szá ros

     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés:
Cson to zó mun kás

31 5212 07 Hús ipa ri szak mun kás

     0100 21 04 Rész szak ké pe sí tés:
Hal fel dol go zó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Szá raz áru ké szí tõ

32 5212 03 Szá raz áru-ké szí tõ

     0100 21 05 Rész szak ké pe sí tés:
Vá gó hí di mun kás

31 5212 07 Hús ipa ri szak mun kás

39. 415. 33 541 03 0000 00 00 Mol nár 31 5212 09 Mol nár 

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ke ve rék ta kar mány-
gyár tó

31 5212 09 Mol nár 
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Sor-
szám

Az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let sze rin ti szak ké pe sí tés adatai
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti

szakképesítés adatai

sor-
szám

azo no sí tó száma megnevezése azo no sí tó száma megnevezése

40. 416. 33 541 04 0000 00 00 Pék 31
33

5212
5212

10
02

Pék 
Pék-cuk rász

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Gyors pék sé gi sü tõ és
el adó

31
33

5212
5212

10
02

Pék 
Pék-cuk rász

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés:
Sü tõ ipa ri mun kás

21 5212 04 Sü tõ ipa ri mun kás

     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés:
Szá raz tész ta gyár tó

21 5212 05 Szá raz tész ta-ké szí tõ

41. 417. 33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász 33 5212 02 Pék-cuk rász

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Mé zes ka lács-ké szí tõ

21 5212 03 Mé zes ka lács-ké szí tõ

42. 418. 33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri
ter mék gyár tó

31 5212 13 Tar tó sí tó ipa ri
szak mun kás

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Gyü mölcs fel dol go zó

31 5212 16 Zöld ség- és
gyü mölcs fel dol go zó

     0100 21 02 Rész szak ké pe sí tés:
Hû tõ ipa ri mun kás

31 5212 13 Tar tó sí tó ipa ri
szak mun kás

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Kon zerv gyár tó

31 5212 13 Tar tó sí tó ipa ri
szak mun kás

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Nö vény olaj gyár tó

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0100 21 03 Rész szak ké pe sí tés:
Olaj ütõ

52 6222 13 Élel mi szer-ipa ri
tech ni kus (a szak te rü let 
meg je lö lé sé vel)

     0100 21 04 Rész szak ké pe sí tés:
Sa va nyí tó

31 5212 11 Sa va nyí tó

     0100 21 05 Rész szak ké pe sí tés:
Zöld ség fel dol go zó

31 5212 16 Zöld ség- és
gyü mölcs fel dol go zó

43. 419. 33 541 07 1000 00 00 Tej ter mék gyár tó 31 5212 15 Tej ter mék gyár tó

     0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
El sõd le ges tej ke ze lõ

21 5212 14 Tej ke ze lõ

     0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Friss és tar tós
tej ter mé kek  gyár tó ja

31 5212 15 Tej ter mék gyár tó

     0100 31 02 Rész szak ké pe sí tés:
Sajt ké szí tõ

31 5212 17 Sajt ké szí tõ

44. 420. 51 541 01    Vá gó ál lat-mi nõ sí tõ     

     0010 51 01 El ága zás:
Juh mi nõ sí tõ

51 5212 01 Vá gó ál lat-mi nõ sí tõ 
(az ál lat faj
meg ne ve zé sé vel)

     0010 51 02 El ága zás:
Ser tés mi nõ sí tõ

51 5212 01 Vá gó ál lat-mi nõ sí tõ 
(az ál lat faj
meg ne ve zé sé vel)

     0010 51 03 El ága zás:
Szar vas mar ha mi nõ sí tõ

51 5212 01 Vá gó ál lat-mi nõ sí tõ 
(az ál lat faj
meg ne ve zé sé vel)

45. 421. 55 623 01 0000 00 00 Er dõ gaz da     

”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
26/2008. (XI. 20.) IRM

ren de lete

az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek

 meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga
szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §
(1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b), c), e),
f), g), h), k), n), p) és q) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben az 1. mel -
lék let ben fel so rolt szak ké pe sí té sek szak mai vizs gá i nak
meg szer ve zé sé re a 2. mel lék let ben fel so rolt in téz mé nyek
jo go sul tak.

(2) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re szó ló jo go sult ság
– a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – 2012. decem -
ber 31-ig ér vé nyes.

(3) A 2005. de cem ber 13-án el bí rált pá lyá za tok alap ján
– a 3. mel lék let ben fel so rolt vizs ga szer ve zõ in téz mé nyek -
nek – a köz te rü let-fel ügye lõ szak mai vizs ga szer ve zé sé re
szó ló jo go sult sá ga a meg ha tá ro zott vizs ga szer ve zé si ré -
giókban 2010. de cem ber 31-ig ér vé nyes.

(4) A vizs ga szer ve zés alap já ul szol gá ló ter ve zé si sta -
tisz ti kai ré gi ók fel so ro lá sát a 4. mel lék let tar tal maz za.

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba, és ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a bel ügy mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek megszerzé sére irá nyu ló
szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl
szó ló 19/2006. (IV. 12.) BM ren de let 2. mel lék le té nek Biz -
ton ság szer ve zõ I. (OKJ 54 8919 01), Biztonságszer -
vezõ II. (OKJ 34 8919 10), Ha tár ren dész (OKJ 52 8912 01),
Ha tár ren dész szer ve zõ (tiszt) (OKJ 71 8912 02), Ka taszt ró fa- 
és tûz vé del mi szer ve zõ (tiszt) (OKJ 71 8915 02), Ku tya ve ze -
tõ (OKJ 31 8912 01), Ma gán nyo mo zó (OKJ 52 8919 01),
Nyil ván tar tá si és ok mány ügy in té zõ (OKJ 52 3452 04),
Rend õr (OKJ 52 8912 01), Rend õr szer ve zõ (tiszt) (OKJ 71
8912 01), Sze mély- és va gyon õr (OKJ 33 8919 01), Te le pü -
lés fej lesz té si szak elõ adó (OKJ 52 5812 01), Köz te rü let fel -
ügye lõ (OKJ 52 8919 04) szak kép zé sek re vo nat ko zó sora.

(2) 2011. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az 1. § (2) be kez -
dé sé ben a „– (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –” szö veg -
rész, az 1. § (3) be kez dé se, va la mint a 3. mel lék let.

(3) 2011. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti a (2) és (3) be -
kezdés.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

1. mel lék let a 26/2008. (XI. 20.) IRM ren de let hez

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek fel so ro lá sa

Sor szám OKJ szám Szak ké pe sí tés Meg jegy zés

1. 54 861 01 0000 00 00 Biz ton ság szer ve zõ I. Szak ké pe sí tés
2. 54 861 01 0100 33 01 Biz ton ság szer ve zõ II. Részszak ké pe sí tés
3. 61 861 01 Ren dé sze ti szer ve zõ Szak ké pe sí tés
4. 61 861 01 0010 61 01 Ha tár ren dész szer ve zõ Szak ké pe sí tés-el ága zás 
5. 61 861 01 0010 61 02 Ka taszt ró fa vé del mi- pol gá ri vé del mi szer ve zõ Szak ké pe sí tés-el ága zás
6. 61 861 01 0010 60 03 Rend õr szer ve zõ Szak ké pe sí tés-el ága zás
7. 61 861 01 0010 61 04 Tûz ol tó szer ve zõ Szak ké pe sí tés-el ága zás
8. 52 861 06 Rend õr Szak ké pe sí tés
9. 52 861 06 0100 52 01 Kor mány õr Részszak ké pe sí tés

10. 52 861 06 0100 52 02 Ob jetk tu mõr-kí sé rõ Részszak ké pe sí tés
11. 52 861 06 0100 52 01 Ha tár ren dé sze ti rend õr Szak ké pe sí tés-el ága zás
12. 52 861 06 0010 52 02 Köz rend vé del mi rend õr Szak ké pe sí tés-el ága zás
13. 52 861 06 0001 52 01 Ku tya ve ze tõ rend õr Szak ké pe sí tés-rá épü lés
14. 52 861 04 0000 00 00 Ma gán nyo mo zó Szak ké pe sí tés
15. 52 345 01 Ha tó sá gi és köz igaz ga tá si ügy in té zõ Szak ké pe sí tés
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Sor szám OKJ szám Szak ké pe sí tés Meg jegy zés

16. 52 345 01 0010 52 01 Mig rá ci ós ügy in té zõ II. Szak ké pe sí tés-el ága zás
17. 52 345 01 0010 52 02 Nyil ván tar tá si és ok mány ügy in té zõ Szak ké pe sí tés-el ága zás
18. 52 345 01 0001 61 01 Mig rá ci ós ügy in té zõ I. Szak ké pe sí tés-rá épü lés
19. 31 861 01 1000 00 00 Biz ton sá gi õr Szak ké pe sí tés
20. 31 861 01 0100 31 01 Test õr Részszak ké pe sí tés
21. 31 861 01 0100 31 02 Va gyon õr Részszak ké pe sí tés
22. 31 861 01 0001 31 01 Bank õr Szak ké pe sí tés-rá épü lés
23. 31 861 01 0001 31 02 Fegy ve res biz ton sá gi õr Szak ké pe sí tés-rá épü lés
24. 31 861 01 0001 31 03 Ku tyás õr Szak ké pe sí tés-rá épü lés
25. 31 861 01 0001 31 04 Ku tya ve ze tõ biz ton sá gi õr Szak ké pe sí tés-rá épü lés
26. 31 861 01 0001 31 05 Pénz szál lí tó Szak ké pe sí tés-rá épü lés
27. 31 861 01 0001 31 06 Ren dez vény biz to sí tó Szak ké pe sí tés-rá épü lés
28. 31 861 03 0000 00 00 Par ko ló õr Szak ké pe sí tés
29. 31 861 03 0100 31 01 Díj be sze dõ le ol va só Részszak ké pe sí tés
30. 31 861 02 1000 00 00 Biz ton ság tech ni kai sze re lõ, ke ze lõ Szak ké pe sí tés
31. 31 861 02 0100 21 01 Biz ton ság tech ni ka-ke ze lõ Részszak ké pe sí tés
32. 31 861 02 0100 31 01 Elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend szer sze re lõ Részszak ké pe sí tés
33. 31 861 02 0100 31 02 Me cha ni kus va gyon vé del mi rend szer sze re lõ Részszak ké pe sí tés
34. 52 861 03 0000 00 00 Köz te rü let-fel ügye lõ Szak ké pe sí tés 
35. 52 861 01 0000 00 00 Bün te tés-vég re haj tá si fel ügye lõ I. Szak ké pe sí tés
36. 52 861 01 0100 31 01 Bün te tés-vég re haj tá si fel ügye lõ II. Részszak ké pe sí tés
37. 52 861 01 0001 52 01 Bün te tés-vég re haj tá si fõ fel ügye lõ Szak ké pe sí tés-rá épü lés

2. mel lék let a 26/2008. (XI. 20.) IRM ren de let hez

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló 
szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek és jo go sult sá guk

Sor szám In téz mény meg ne ve zé se és címe A vizs ga szer ve zés ré gi ói
Jo go sult ság

(az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott 
szak ké pe sí tés sor szá ma sze rint)

1. Ady li ge ti Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
2094 Nagy ko vá csi, Nagy ko vá csi út 3.,
1286 Bu da pest, Pf. 9 

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

Va la mennyi szak ké pe sí tés a
34/2003. (XII. 21.) OM r. 2. § 
(2) bek. alap ján, ki vé ve  3., 5., 7., 8.,
15., 35., 36., 37.

2. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
5601 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1., Pf. 29

DA 1., 2., 19., 20., 21., 22., 26., 27.

3. Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont 
1033 Bu da pest, Lak ta nya u. 33.

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

5., 7.

4. Bu da pes ti Mun ka erõ pi a ci In ter ven ci ós Köz pont 
1097 Bu da pest, Gyá li u. 33–35.

KM 1., 2., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,
22., 26., 27. 

5. Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 
4034 Deb re cen, Vá mos pér csi út 84.,
4001 Deb re cen, Pf. 200

ÉM, ÉA, DA, KM 1., 2., 4., 6., 14., 16., 17., 18., 19.,
20., 21., 22., 26., 27., 28., 29., 30.,
31., 32., 33.

6. Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
(ÉRÁK) 
3518 Mis kolc, Ere nyõ u. 1., 
3510 Mis kolc, Pf. 560

ÉM 16., 17., 18. 

7. Har ruc kern Já nos Köz ok ta tá si In téz mény
5700 Gyu la, Szt. Ist ván u. 38.

DA 1., 2., 14., 19., 20., 21., 22., 26., 27.,
28., 29., 30., 31., 32., 33.

8. Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 
6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20.

DA, KM 1., 2., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33.
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Sor szám In téz mény meg ne ve zé se és címe A vizs ga szer ve zés ré gi ói
Jo go sult ság

(az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott 
szak ké pe sí tés sor szá ma sze rint)

9. Kör men di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
9900 Kör mend, Al kot mány út 5., Pf. 98

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

Va la mennyi szak ké pe sí tés a
34/2003. (XII. 21.) OM r. 2. § 
(2) bek. alap ján, ki vé ve 3., 5., 7., 8.,
15., 35., 36., 37.

10. Mis kol ci Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la 
3501 Mis kolc, Szent pé te ri kapu 78., Pf. 82

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

Va la mennyi szak ké pe sí tés a
34/2003. (XII. 21.) OM r. 2. § 
(2) bek. alap ján, ki vé ve 3., 5., 7., 8.,
15., 35., 36., 37.

11. Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
4400 Nyír egy há za, Szé che nyi I. u. 13.

ÉM, ÉA 1., 2., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.,
30., 31., 32., 33., 34.

12. OK-TAT-60 Kft. 
3000 Hat van, Ta nács út 9.

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

1., 2., 14., 19., 20., 21., 22., 26., 27.,
28., 29., 30., 31., 32., 33.

13. Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Ok ta tá si
Igaz ga tó ság 
2120 Du na ke szi, Pf. 155
1097 Bu da pest, Vá gó híd u. 11–13., 
1903 Bu da pest, Pf. 314 (RSZKK)

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

1., 2., 13., 14., 19., 20., 21., 22., 23.,
24., 25., 26., 27., 34.

14. Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont 
7634 Pécs, Bá zis út 10., 
7614 Pécs, Pf. 90

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

19., 20., 21., 22., 26., 27.

15. Pin ker ton-V Ügy nö ki és Szol gál ta tó Kft. Pin ker ton 
Ta no dá ja
4400 Nyír egy há za, Szar vas u. 5–7.

ÉA 14., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,
26., 27.

16. Rend õr tisz ti Fõ is ko la 
1121 Bu da pest, Far kas völ gyi út 12.

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

Va la mennyi szak ké pe sí tés a
34/2003. (XII. 21.) OM r. 2. § 
(2) bek. alap ján, ki vé ve 3., 5., 7., 8.,
15., 35., 36., 37.

17. Ró bert Ká roly Fõ is ko la Fel nõtt kép zé si Köz pont
3200 Gyön gyös, Mát rai u. 36.

ÉM 16., 17., 18.

18. Sze ge di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
6728 Sze ged, Ba jai út 14., Pf. 495

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

Va la mennyi szak ké pe sí tés a
34/2003. (XII. 21.) OM r. 2. § 
(2) bek. alap ján, ki vé ve 3., 5., 7., 8.,
15., 35., 36., 37.

19. Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
8002 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi út 123., Pf. 8

KD 19., 20., 21., 22., 26., 27.

20. Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
Szom bat hely, Akacs M. u. 1–3. (REMEK)
9701 Szom bat hely, Pf. 190

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

1., 2., 14., 19., 20., 21., 22., 26., 27.,
28., 29.

21. Bün te tés-vég re haj tá si Szer ve zet Ok ta tá si
Köz pont ja
1108 Bu da pest, Új he gyi út 9–11.

ÉM, ÉA, DA, KM,
KD, NYD, DD

A 34/2003. (XII. 21.) OM r. 2. § (2)
bek. alap ján 35., 36., 37.

3. mel lék let a 26/2008. (XI. 20.) IRM ren de let hez

A 2005. de cem ber 13-án el bí rált pá lyá za tok alap ján le foly ta tott köz te rü let-fel ügye lõ
szak mai vizs ga szer ve zé sé re szó ló jo go sult ság (52 861 03 0000 00 00 OKJ szám sze rint)

In téz mény meg ne ve zé se Ré gió

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont (ÉRÁK),
3518 Mis kolc, Ere nyõ u. 1., 3510 Mis kolc, Pf. 560

ÉM

OTKER NODUS Ki adó Kft., 8200 Veszp rém, Bar tók Béla u. 12. KM, DD
OK-TAT-60 Kft., 3000 Hat van, Ta nács út 9. ÉM, ÉA, DA, KM, NYD, KD, DD
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In téz mény meg ne ve zé se Ré gió

Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont, 7634 Pécs, Bá zis út 10., 7614 Pécs, Pf. 90 DD
Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont, Szom bat hely, Akacs M. u. 1–3.
(REMEK) 9701 Szom bat hely, Pf. 190

ÉM, ÉA, DA, KM, NYD, KD, DD

Veszp ré mi Egye tem Ta nács adó To vább kép zõ és Táv ok ta tá si In té zet,
8201 Veszp rém, Pf. 158

KD, NYD

Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont, 4034 Deb re cen, Vá mos pér csi út 3., 
4001 Deb re cen, Pf. 200

ÉM, ÉA, KM

4. mel lék let a 26/2008. (XI. 20.) IRM ren de let hez

Ter ve zé si sta tisz ti kai ré gi ók

ÉM: Észak-ma gyar or szá gi
ÉA: Észak-al föl di
DA: Dél-al föl di
KM: Kö zép-ma gyar or szá gi
KD: Kö zép-du nán tú li
NYD: Nyu gat-du nán tú li
DD: Dél-du nán tú li

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
135/2008. (XI. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
164/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 164/2008. (III. 18.) OVB ha tá ro za tá val (a továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí ti. Az alá írás gyûj tõ íven
az aláb bi kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés he lyez ze
ha tá lyon kí vül az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló
2008. évi I. tör vényt?”

Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör -
vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la mint a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, a hi te le sí tés nek aka dá lya nincs. 

A tör vé nyes ha tár idõn be lül két ki fo gás ér ke zett az Al -
kot mány bí ró ság hoz, me lyek ben a ki fo gás elõ ter jesz tõi az
OVBh. meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát
kér ték. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat a szo ros tár gyi 
össze füg gés re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro -
zat (ABH 2003, 2065.) 28. § (1) be kez dé se alap ján egye sí -
tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a kér dést nem le he tett
vol na hi te le sí te ni, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi
III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sé -



ben fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Ki fo gá sa in -
do ko lá sa ként elõ ad ta, hogy ki zá ró lag a tör vény szá má ra
tett uta lás ön ma gá ban nem te szi „be azo no sít ha tó vá” az ál -
lam pol gá rok szá má ra azt, hogy va ló já ban mi lyen tör vény -
rõl és ab ban mi lyen sza bá lyo zás ról van szó. Hi vat ko zott a
26/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat ra, amely ben az Al kot -
mány bí ró ság ki fej tet te: „Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja 
sze rint az zal, hogy a kez de mé nye zõ a kér dés ben a
T/4117. szá mú tör vény ja vas lat ra uta lás sal ha tá roz ta meg a
kér dés tar tal mát, sé rül az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben
fog lalt ál lam pol gá ri egy ér tel mû ség tör vé nyi kö ve tel mé -
nye, mi vel ön ma gá ból a kér dés bõl nem ál la pít ha tó meg a
kér dés tar tal ma. A vá lasz tó pol gár nem tud ja ugyan is, hogy 
mi a konk rét tar tal ma a kér dés ben sze rep lõ, az Or szág gyû -
lés elé be ter jesz tett T/4117. szá mú tör vény ja vas lat nak.”
(ABK 2008. már ci us, 300, 301-302.) Az in dít vá nyo zó sze -
rint a fen ti meg ál la pí tást a je len ügy ben is meg fe le lõ en al -
kal maz ni kell. Mi vel a kér dés ben az egész ség biz to sí tá si
pénz tá rak ról szó ló 2008. évi I. tör vény re (a to váb bi ak ban:
Ebptv.) való uta lás nem elé gí ti ki a vá lasz tó pol gá ri egy ér -
tel mû ség kö ve tel mé nyét, a hi te le sí tést meg kel lett vol na
ta gad ni. 

A má sik ki fo gás elõ ter jesz tõ je sze rint is sér ti az Nsztv.
13. § (1) be kez dé sét az or szá gos nép sza va zás ra fel ten ni kí -
vánt kér dés, mi vel az tar tal mát te kint ve több szö rö sen
össze tett és szer te ága zó. Az Ebptv. ugyan is mint egy
119 §-ban tar tal maz za az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ra
vo nat ko zó sza bá lyo zást, il let ve hét má sik tör vényt mó do -
sít. A vá lasz tó pol gá rok emi att nem tud ják egy ér tel mû en
ki nyil vá ní ta ni aka ra tu kat, hisz nem te het nek kü lönb sé get
az egyes ren del ke zé sek kö zött asze rint, hogy me lyek kel
ér te nek egyet, és me lyek ha tá lyon kí vül he lye zé sét sze ret -
nék el ér ni. Az in dít vá nyo zó sze rint to váb bi bi zony ta lan sá -
got okoz a vá lasz tó pol gá rok szá má ra, hogy az Ebptv.-t ha -
tály ba lé pé se óta több ször mó do sí tot ták. Sér ti a kér dés a
jog al ko tói egy ér tel mû sé get is, mert nem ál la pít ha tó meg,
hogy az Or szág gyû lés nek mi lyen idõ pont tól és mely tör -
vé nyi ren del ke zé se ket kell ha tá lyon kí vül he lyez nie.
 Különösen érin ti ez az Ebptv.-nek azon §-ait, ame lyek más 
tör vé nye ket mó do sí tot tak, s abba be épül tek. Nem egy ér -
tel mû a kér dés az Ebptv. még ha tály ba nem lé pett ren del -
ke zé sei vo nat ko zá sá ban, hisz azok nem he lyez he tõk ha tá -
lyon kí vül, leg fel jebb ar ról le het ren del kez ni, hogy ezek a
sza bá lyok nem lép nek ha tály ba. 

II.

Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé sei:

„8. § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal
 hozott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá -
sá tól – ha a nép sza va zás tör vény al ko tá si kö te le zett sé get
ke let kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom
évig kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás
dön té sé nek ha la dék ta la nul ele get ten ni.”

„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

III.

A ki fo gás az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az Al -
kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al -
kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív és a raj ta sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé rõl szó ló
dön té se so rán az OVB az Al kot mány nak és az irány adó tör -
vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát 
e ha tás kör ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del -
te té sé vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va -
zás ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy 
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. Az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la tá ban az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek
vizs gá la ta azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés
ese té ben arra „igen”-nel vagy „nem”-mel le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen. A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la -
pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is,
hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû -
lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud -
ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha 
igen, mi lyen. [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.]

3. „Az Al kot mány bí ró ság azon ban nem hagy hat ta fi -
gyel men kí vül az OVBh. meg ho za ta lát kö ve tõ en a kö rül -
mé nyek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat.” (68/2008. AB
ha tá ro zat, Ma gyar Köz löny 2008, 69. sz. 4207.) Az
Ebptv.-t ugyan is az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló
2008. évi I. tör vény fe lül vizs gá la tá ról szó ló 2008. évi
XXIV. tör vény 2008. jú ni us 6. nap já val ha tá lyon kí vül he -
lyez te. En nek kö vet kez té ben a kér dés fél re ve ze tõ vé vált,
mert azt a lát sza tot kel ti, hogy az Ebptv. még ha tály ban
van, s mely nek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl a vá lasz tó pol -
gá rok nép sza va zás ke re té ben dönt het né nek. Mind ezen
okok ból az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya nem hi te le sít -
he tõ, ezért az Al kot mány bí ró ság az OVBh.-t a Ve. 130. §

2008/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20307



(3) be kez dé se alap ján ha tá lyon kí vül he lyez te, és az
OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za tá -
nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren del te e
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

 Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
   al kot mány bí ró al kot mány bí ró

 Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 394/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
136/2008. (XI. 20.) AB

határozata

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
173/2008. (IV. 8.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 173/2008. (IV. 8.) OVB ha tá ro za tá val (a továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -

gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí ti. Az alá írás gyûj tõ íven
az aláb bi kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a biz to sí tot tak sza ba don vá -
laszt has sa nak egész ség biz to sí tá si pénz tá rat?”

Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör -
vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la mint a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, a hi te le sí tés nek aka dá lya nincs. 

A tör vé nyes ha tár idõn be lül ki fo gás ér ke zett az Al kot -
mány bí ró ság hoz, mely ben a ki fo gás elõ ter jesz tõ je az
OVBh. meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát
kér te. Ál lás pont ja sze rint a kér dés nem fe lel meg az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998.
évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé -
se sze rin ti egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Rá mu ta tott
arra, hogy az ak kor ha tá lyos ren del ke zé sek alap ján, ne ve -
ze te sen az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról szó ló 2008.
évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Ebptv.) 2. § (3) és (7) be -
kez dé se sze rint is le he tõ ség van az egész ség biz to sí tá si
pénz tá rak kö zöt ti sza bad vá lasz tás ra. Utalt az OVB egy
ko ráb bi ha tá ro za tá ra, ahol az OVB meg ta gad ta az alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sét, mert a ha tá lyos jog sza bá lyok ér tel -
mé ben is le he tõ ség volt a kér dés ben sze rep lõ jog gya kor lá -
sá ra, s így a fel ten ni kí vánt kér dés fél re ve ze tõ volt.

II.

Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé se:
„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

III.

Az in dít vány az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi
C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 130. §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or -
vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro -
za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs -
gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív és a raj ta sze rep lõ kér dés hi -
te le sí té sé rõl szó ló dön té se so rán az OVB az Al kot mány -
nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el
[63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

2. Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va -
zás ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy 
arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. Az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la tá ban az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek
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vizs gá la ta azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés

egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés

ese té ben arra „igen”-nel vagy „nem”-mel le het-e fe lel ni.

Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra

fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -

ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -

tel mez he tõ le gyen. A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la -

pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is,

hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû -

lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud -

ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha 

igen, mi lyen. [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH

2001, 392, 396.]

3. Az alá írás gyûj tõ ív be nyúj tá sá nak (2008. már ci us
14.) és OVB ál ta li el bí rá lá sá nak (2008. áp ri lis 8.) idõ pont -
já ban ha tály ban volt a ki fo gás be nyúj tó ja ál tal hi vat ko zott
Ebptv., me lyet azon ban idõ köz ben az egész ség biz to sí tá si
pénz tá rak ról szó ló 2008. évi I. tör vény fe lül vizs gá la tá ról
szó ló 2008. évi XXIV. tör vény 2008. jú ni us 6. nap já val
ha tá lyon kí vül he lye zett. Így az Al kot mány bí ró ság az
OVBh. fe lül vizs gá la ta so rán nem hagy hat ta fi gyel men kí -
vül a ha tá ro za tot kö ve tõ en a kö rül mé nyek ben be kö vet ke -
zett vál to zá so kat. (68/2008. AB ha tá ro zat, Ma gyar Köz -
löny 2008, 69. sz. 4207.) Az Ebptv. ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé vel ugyan is meg szûnt az a jogi hát tér, amellyel össze -
füg gés ben az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak kö zöt ti sza bad
vá lasz tás le he tõ sé ge – a kez de mé nye zés be nyúj tá sa kor és
OVB ál ta li el bí rá lá sa kor még – ér tel mez he tõ volt. Ma is
mód van arra, hogy az egész ség ügyi el lá tá sok fe de ze té rõl
az em be rek a kö te le zõ tár sa da lom biz to sí tá si rend sze ren
kí vü li jog vi szony ke re té ben gon dos kod ja nak. Ilyen jog vi -
szonyt lé te sít het nek (ma gán)biz to sí tó val vagy egész ség -
pénzt ár ral, ezek kö zül je len leg is sza ba don le het vá lasz ta -
ni. Az egész ség biz to sí tá si pénz tár el ne ve zés – a jog sza bá -
lyi ren del ke zé sek bõl kö vet ke zõ en – azon ban a kö te le zõ
egész ség biz to sí tá si rend sze ren be lül al kal ma zott fo ga lom.
Az Ebptv. sze rint több ilyen (rész vény tár sa sá gi for má ban
mû kö dõ) pénz tár lé te sült vol na, de a tör vény ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé vel meg ma radt a régi rend szer. Je len leg lé -
nye gé ben egy egész ség biz to sí tá si pénz tár (az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár) lé te zik, mely nek irá nyí tá sa
alatt mû köd nek a fõ vá ro si és a me gyei egész ség biz to sí tá si
pénz tá rak mint az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
igaz ga tá si szer vei. Eb ben a struk tú rá ban a sza bad vá lasz -
tás le he tõ sé ge ér tel mez he tet len. A sza bad vá lasz tás kér dé -
sét ugyan is meg elõ zi az, hogy egy ál ta lán le gyen-e több
olyan egész ség biz to sí tá si pénz tár, ame lyek vo nat ko zá sá -
ban a sza bad vá lasz tás ér tel mez he tõ. Az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés – a je len le gi sza bá lyo zás
mel lett – így tu laj don kép pen egy má sik kér dést is ma gá -
ban rejt. Mind ezek re te kin tet tel a kér dés már nem fe lel
meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, ezért nem hi te le -
sít he tõ. 

Az Al kot mány bí ró ság ezért az OVBh.-t a Ve. 130. §
(3) be kez dé se alap ján ha tá lyon kí vül he lyez te, és az
OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za tá -
nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren del te
e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

 Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

 Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 472/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
137/2008. (XI. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta
el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
220/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a hi te le sí té -
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si el já rás ma gán sze mély kez de mé nye zõi ki fo gást nyúj tot -
tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB) 220/2008. (VII. 16.)
OVB ha tá ro za ta el len. Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban
meg ta gad ta an nak az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le -
sí té sét, ame lyen a kö vet ke zõ szö veg sze re pelt: „Egyet ért-e 
az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son ar ról, hogy
a vá lasz tá si bi zott ság nem vá lasz tott tag ja it sza va za ti jog
ne il les se meg?”

Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban meg ál la pí tot -
ta, hogy az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re
irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív adat tar tal má ról a Ve. 118. §
(3)–(5) be kez dé sei ren del kez nek, az alá írás gyûj tõ ív
min tá ját pe dig a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) mel lék le te tar tal maz za. Az or szá gos
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998.
évi III. tör vény 18. § c) pont ja sze rint az OVB az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja, ha 
az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az OVB
meg ál la pí tot ta, hogy a be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a jog -
sza bá lyi elõ írás tól el té rõ en több let adat tar ta lom mal ren -
del ke zik, fel tün tet ve azon a kez de mé nye zõk ne vét, sze -
mé lyi azo no sí tó ját és lak cí mét. 

A ki fo gás te võk ál lás pont ja sze rint az OVB ha tá ro za tá -
ban sze rep lõ jog sza bá lyi hi vat ko zá sok té ve sek, il le tõ leg
in dif fe ren sek, a ha tá ro zat nem fe lel meg a ben ne fog lalt
jogi in do kok nak ezért az jog sza bály sér tõ. A ha tá ro zat ér -
de mé re vo nat ko zó an elõ ad ták, hogy az OVB ha tá ro zat ál -
tal hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zé sek nem ha tá roz zák
meg, hogy a kez de mé nye zõk nek az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyán mi lyen adat tar tal mat nem le het fel tün tet ni ük, il -
let ve, hogy a kez de mé nye zõk nek az alá írás gyûj tõ ívet hol
kell, vagy hol nem le het alá ír ni uk. 

A ki fo gás te võk elõ ad ták to váb bá, hogy az OVB ülé sé -
nek a hon lap ján köz zé tett meg hí vó ja nem fe lelt meg a Ve.
sza bá lya i nak, mi vel a na pi rend ben nem sze re pelt a konk rét 
nép sza va zá si kez de mé nye zé sek meg je lö lé se, így a kez de -
mé nye zõk a tár gya lás ról nem sze rez het tek tu do mást, az
ülé sen meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni nem állt
mód juk ban. Ál lás pont juk sze rint az OVB meg sér tet te az
esély egyen lõ ség el vét is, mi vel az egyik párt be ad vá nyát
ne ve sí tet te a na pi rend ben, míg a töb bi kez de mé nye zést
nem. 

Mind ezek alap ján anya gi és el já rá si sza bá lyok meg sér -
té se mi att a ha tá ro zat meg sem mi sí té sét, és az OVB új el já -
rás le foly ta tá sá ra való kö te le zé sét ké rik az Al kot mány bí -
ró ság tól.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.
1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az

Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §

h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy 
az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa
so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg -
fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH
2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás -
kör ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé -
vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.].

2. Az OVB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a hi te le -
sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán a ki fo -
gást te võk fel tün tet ték a ne vü ket, sze mé lyi azo no sí tó ju kat
és lak cí mü ket, kö vet ke zés képp az nem fe lel meg a
Ve.-ben, il let ve a R.-ben fog lal tak nak. A több let adat tar ta -
lom té nyét a ki fo gás te võk sem vi tat ták. 

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást
nem ta lál ta meg ala po zott nak, és az OVB 220/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro za tát, az ott meg je lölt kér dést tar tal -
ma zó alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek a meg ta ga dá sát az
ab ban fog lalt in do kok he lyes sé gé re te kin tet tel, azo nos in -
do kok alap ján hely ben hagy ta. 

Az Al kot mány bí ró ság a Ve. 130. §-ában meg ha tá ro zott
ha tás kö ré ben el jár va – jog or vos la ti fó rum ként – az OVB
ki fo gás sal tá ma dott ha tá ro za tát vizs gál ja fe lül. Kö vet ke -
zés képp a ha tá ro zat tény le ges tar tal mát nem érin tõ ki fo gá -
sok kal ér dem ben nem fog lal ko zott.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá nak köz zé té te lét
az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le -
né sé re te kin tet tel ren del te el. 

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

 Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
  elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

 Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
 al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 977/H/2008.
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Az Alkotmánybíróság
138/2008. (XI. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le -
sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás
alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
221/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a hi te le sí té -
si el já rás ma gán sze mély kez de mé nye zõi ki fo gást nyúj tot -
tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB) 221/2008. (VII. 16.)
OVB ha tá ro za ta el len. Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban
meg ta gad ta an nak az or szá gos népi kez de mé nye zés re irá -
nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét,
ame lyen a kö vet ke zõ szö veg sze re pelt: „Kez de mé nyez -
zük, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy a
vá lasz tá si bi zott ság nem vá lasz tott tag ja it sza va za ti jog ne
il les se meg?”

Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban meg ál la pí tot ta,
hogy az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív adat tar tal má ról a
Ve. 118. § (3)–(5) be kez dé sei ren del kez nek, az alá írás -
gyûj tõ ív min tá ját pe dig a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) mel lék le te tar tal maz za. Az OVB a hi -
te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val
kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a
Ve.-ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom nak. A kez de mé nye -
zõk az alá írás gyûj tõ íve ket már alá ír ták és sze mé lyes ada -
ta i kat is fel tün tet ték. Azon ívek adat tar tal ma, ame lye ken
már sze re pel nek sze mé lyes ada tok – azaz mint egy meg -
kez dõ dött raj tuk az alá írás gyûj tés – nem fe lel meg a Ve.
118. § (3)–(5) be kez dé se i ben és a R.-ben fog lal tak nak,
ezért az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le -
sí té sét meg ta gad ta. 

A ki fo gás te võk ál lás pont ja sze rint az OVB ha tá ro za tá -
ban sze rep lõ jog sza bá lyi hi vat ko zá sok té ve sek, il le tõ leg
in dif fe ren sek, a ha tá ro zat nem fe lel meg a ben ne fog lalt

jogi in do kok nak, ezért az jog sza bály sér tõ. A ha tá ro zat ér -
de mé re vo nat ko zó an elõ ad ták, hogy az OVB ha tá ro zat ál -
tal hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zé sek nem ha tá roz zák
meg, hogy a kez de mé nye zõk nek az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyán mi lyen adat tar tal mat nem le het fel tün tet ni ük, il -
let ve, hogy a kez de mé nye zõk nek az alá írás gyûj tõ ívet hol
kell, vagy hol nem le het alá ír ni uk. Ál lás pont juk sze rint a
Ve. 118. § (3)–(5) be kez dé se i re való hi vat ko zás té ves, mi -
vel a kez de mé nye zõk nem gyûj töt tek alá írást, ha nem csak
a kér dés hi te le sí té sét kez de mé nyez ték.

A ki fo gás te võk elõ ad ták to váb bá, hogy az OVB ülé sé -
nek a hon lap ján köz zé tett meg hí vó ja nem fe lelt meg a
Ve. sza bá lya i nak, mi vel a na pi rend ben nem sze re pelt a
konk rét nép sza va zá si kez de mé nye zé sek meg je lö lé se, így
a kez de mé nye zõk a tár gya lás ról nem sze rez het tek tu do -
mást, az ülé sen meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni
nem állt mód juk ban. Ál lás pont juk sze rint az OVB meg sér -
tet te az esély egyen lõ ség el vét is, mi vel az egyik párt be ad -
vá nyát ne ve sí tet te a na pi rend ben, míg a töb bi kez de mé -
nye zést nem. 

Mind ezek alap ján anya gi és el já rá si sza bá lyok meg sér -
té se mi att ha tá ro zat meg sem mi sí té sét, és az OVB új el já rás 
le foly ta tá sá ra való kö te le zé sét ké rik az Al kot mány bí ró -
ság tól.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy 
az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa
so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg -
fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH
2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás -
kör ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé -
vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.].

2. Az OVB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a hi te -
le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát a
kez de mé nye zõk már alá ír ták, azon fel tün tet ték a ne vü -
ket, sze mé lyi azo no sí tó ju kat és lak cí mü ket, kö vet ke zés -
képp az nem fe lel meg a Ve.-ben, il let ve a R.-ben fog lal -
tak nak. A több let adat tar ta lom té nyét a ki fo gás te võk
sem vi tat ták. 

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást
nem ta lál ta meg ala po zott nak, és az OVB 221/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro za tát, az ott meg je lölt kér dést tar tal -
ma zó alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek a meg ta ga dá sát az
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ab ban fog lalt in do kok he lyes sé gé re te kin tet tel, azo nos in -
do kok alap ján hely ben hagy ta. 

Az Al kot mány bí ró ság a Ve. 130. §-ában meg ha tá ro zott
ha tás kö ré ben el jár va – jog or vos la ti fó rum ként – az OVB
ki fo gás sal tá ma dott ha tá ro za tát vizs gál ja fe lül. Kö vet ke -
zés képp a ha tá ro zat tény le ges tar tal mát nem érin tõ ki fo gá -
sok kal ér dem ben nem fog lal ko zott.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá nak köz zé té te lét
az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le -
né sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

 Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
  elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

 Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
 al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 978/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
139/2008. (XI. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Du na ke szi
Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a vál toz ta -
tá si ti la lom el ren de lé sé rõl szó ló 7/2008. (IV. 15.) ren de le -
te al kot mány el le nes, ezért a ren de le tet e ha tá ro zat köz zé té -
te lé nek nap já val meg sem mi sí ti. 

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tát a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé te szi. 

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó jogi kép vi se lõ je út ján kér te az Al kot -
mány bí ró ság tól Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi -
se lõ-tes tü le té nek a vál toz ta tá si ti la lom el ren de lé sé rõl szó -
ló 7/2008. (IV. 15.) ren de le te (a to váb bi ak ban: Ör.) al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét,
mi vel az Ör. vál toz ta tá si ti lal mat ren delt el az in dít vá nyo -
zó tu laj do ná ban álló du na ke szi 2272/1. hrsz-ú in gat lan ra.
Az in dít vá nyo zó elõ ad ta, hogy az in gat la na vo nat ko zá sá -
ban Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le te
(a to váb bi ak ban: Kép vi se lõ-tes tü let) a ko ráb bi, Du na ke szi 
Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a vál toz ta -
tá si ti la lom el ren de lé sé rõl szó ló 26/2007. (X. 16.) ren de le -
té vel is vál toz ta tá si ti lal mat ren delt el, ame lyet a
 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal
ve ze tõ jé nek tör vény es sé gi ész re vé te le alap ján a Du na ke -
szi Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a vál -
toz ta tá si ti la lom el ren de lé sé rõl szó ló 26/2007. (X. 16.)
ren de le té nek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 8/2008.
(IV. 15.) ren de let tel ha tá lyon kí vül he lye zett. Ez zel egy -
ide jû leg azon ban a Kép vi se lõ-tes tü let az Ör. meg al ko tá sá -
val az in gat lan vo nat ko zá sá ban újra vál toz ta tá si ti lal mat
ren delt el. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a vál toz ta tá -
si ti la lom el ren de lé sé nek az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról
és vé del mé rõl szó ló 1997. évi LXXVIII. tör vény ben (a to -
váb bi ak ban: Étv.) meg fo gal ma zott egyet len fel té te le sem
áll fenn, ugyan is az Ör. az Étv. 21. § (1) be kez dé sé ben
meg kö ve telt írá sos meg ál la po dás nél kül, va ló já ban az in -
dít vá nyo zó épít ke zé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra lett meg al -
kot va, nem pe dig a te le pü lés ren de zé si cé lok el éré se ér de -
ké ben. Az in dít vá nyo zó úgy vél te, hogy mi vel a Kép vi se -
lõ-tes tü let a vál toz ta tá si ti la lom in téz mé nyét nem az
Étv.-ben meg fo gal ma zott te le pü lés ren de zé si cé lok meg -
va ló sí tá sá ra hasz nál ta fel, ez zel a jog al ko tói ha ta lom mal
való vissza élést va ló sí tott meg, és emi att az Ör. sér ti az Al -
kot mány 2. § (1) be kez dé sét, to váb bá az Al kot mány 13. §
(1) be kez dé sét, az 57. § (5) be kez dé sét, a 70/A. § (1) be -
kez dé sét és a 70/K. §-át is. 

II.

Az in dít vánnyal érin tett jog sza bá lyi ren del ke zé sek a
kö vet ke zõk. 

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei: 
„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„13. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -

hoz való jo got.”
„57. § (5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg -

ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan 
bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len,
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amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo -
got – a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké -
ben, az zal ará nyo san – a je len lévõ or szág gyû lé si kép vi se -
lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá -
toz hat ja.”

„70/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén
tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve az ál -
lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze te sen
faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le mény,
nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy
egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel  nélkül.”

„70/K. § Az alap ve tõ jo gok meg sér té se mi att ke let ke -
zett igé nyek, to váb bá a kö te les sé gek tel je sí té sé vel kap cso -
lat ban ho zott ál la mi dön té sek el le ni ki fo gá sok bí ró ság
elõtt ér vé nye sít he tõk.”

2. Az Étv. ren del ke zé sei: 
„2. § E tör vény al kal ma zá sá ban: (…)
26. Te lek tömb: a tel kek olyan cso port ja, ame lyet min -

den ol dal ról köz te rü let vagy rész ben más be épí tés re nem
szánt te rü let ha tá rol. (…)”

„20. § (1) A te le pü lés ren de zé si fel ada tok meg va ló sí tá -
sa, to váb bá a ter mé sze ti, kör nye ze ti ve szé lyez te tett ség
meg elõ zé se ér de ké ben az érin tett te rü let re vál toz ta tá si, te -
lek ala kí tá si, il le tõ leg épí té si ti la lom (a to váb bi ak ban
együtt: ti la lom) ren del he tõ el.”

„21. § (1) A he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá lyo -
zá si terv ké szí té sé re vo nat ko zó írá sos meg ál la po dás meg lé te
ese tén a he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá lyo zá si terv
ké szí té sé nek idõ sza ká ra azok hatálybalépé séig, de leg fel jebb
há rom évig az érin tett te rü let re a te le pü lé si ön kor mány zat
ren de let tel vál toz ta tá si ti lal mat ír hat elõ.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott. 

1. A he lyi ön kor mány zat ren de let al ko tá si ha tás kö rét egy -
részt az Al kot mány, más részt a he lyi ön kor mány za tok ról
szó ló 1990. évi LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ötv.) ál la pít ja 
meg. Az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
al kot má nyos kor lát sze rint a he lyi ön kor mány zat fel adat kör -
ében ren de le tet al kot hat, amely azon ban nem le het el len té tes
a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. Az Ötv. 16. § (1) be kez dé se
elõ ír ja, hogy a kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza bá -
lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá a
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra ön kor -
mány za ti ren de le tet al kot. 

A he lyi ön kor mány zat ren de let tel vál toz ta tá si ti lal mat ír -
hat elõ a he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá lyo zá si terv
ké szí té sé re vo nat ko zó írá sos meg ál la po dás meg lé te ese tén, a
he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá lyo zá si terv ké szí té -
sé nek idõ sza ká ra azok ha tály ba lé pé sé ig, de leg fel jebb há rom
évig [Étv. 20. § (1) be kez dé se és 21. § (1) be kez dé se]. Az Étv. 
22. § (1) be kez dé se sze rint a vál toz ta tá si ti la lom alá esõ te rü -

le ten tel ket ala kí ta ni, új épít ményt lé te sí te ni, meg lé võ épít -
ményt át ala kí ta ni, bõ ví te ni, to váb bá el bon ta ni, il le tõ leg más,
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez nem kö tött ér ték nö ve lõ vál -
toz ta tást vég re haj ta ni nem sza bad. 

Az Al kot mány bí ró ság egy ko ráb bi dön té sé ben ki fej tet te,
hogy a vál toz ta tá si ti la lom el ren de lé se a tu laj don fe let ti ren -
del ke zé si jo got, mint a tu laj don hoz tar to zó rész jo go sít ványt
meg ha tá ro zott idõ tar tam ra kor lá toz hat ja. A tu laj don kor lá to -
zás alap já ul szol gá ló köz ér dek az épí tett kör nye zet vé del me,
il let ve a te le pü lés ren de zé si fel ada tok meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben a he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá lyo zá si terv el -
ké szí té sé nek idõ sza ká ra a ter ve zés, il le tõ leg a ter vek nek – el -
fo ga dá suk utá ni – meg va ló sít ha tó sá ga el le he tet le nü lé sé nek
meg aka dá lyo zá sa (152/B/2002. AB ha tá ro zat, ABH 2002,
1591, 1595.). A vál toz ta tá si ti la lom cél ja az épí té si sza bá lyo -
zá sok meg ha tá ro zó át ala kí tá sa elõtt egy adott te rü let meg -
óvá sa at tól, hogy azon vissza for dít ha tat lan be avat ko zá sok
tör tén je nek. 

„Az Étv. elõ írá sai sze rint a he lyi épí té si sza bály zat, il -
let ve a sza bá lyo zá si terv – ame lyek el ké szí té sé re, il let ve
fe lül vizs gá la tá ra adott írás be li meg ál la po dás a vál toz ta tá si 
ti la lom ren de let tel tör té nõ meg ha tá ro zá sá nak for mai fel té -
te le – a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té re, vagy kü lön-kü -
lön an nak egyes – leg alább te lek tömb nagy sá gú – te rü let -
rész le te i re ké szül het. Az Étv. fo gal mi rend sze ré ben a te -
lek tömb: a tel kek olyan cso port ja, ame lyet min den ol dal ról 
köz te rü let vagy rész ben más be épí tés re nem szánt te rü let
ha tá rol [Étv. 12. § (1) be kez dés, 13. § (4)–(5) be kez dés,
2. § 26. pont].” [125/2008. (X. 17.) AB ha tá ro zat, Ma gyar
Köz löny 2008. évi 148. szám, 16941, 16944.]

Az Ör. nem fe lel meg ezek nek a tör vé nyi elõ írá sok nak,
mi vel nem a te lek tömb re, ha nem ezen be lül csu pán egyet len
in gat lan ra ren del te el a vál toz ta tá si ti lal mat, így az el len té tes
az Étv. 21. § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel. Ez a tör -
vény sér tés is mu tat ja, hogy az Ör. nem az ön kor mány za ti
ren de let tel meg ál la pít ha tó vál toz ta tá si ti la lom in téz mé nyé -
nek va ló di cél ját, azaz a ké szü lõ he lyi épí té si sza bály zat és
sza bá lyo zá si terv – el ké szül tük utá ni – meg va ló sít ha tó sá gát,
ha nem – az in dít vány mel lék le te ként be csa tolt ira tok ból és
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé si jegy zõ köny vi ki vo na tok ból is meg -
ál la pít ha tó – egyéb szem pon to kat szol gál. 

Az a vál toz ta tá si ti la lom, amely nem fe lel meg az Étv.-ben
sza bá lyo zott tör vé nyi fel té te lek nek, az egy út tal a tu laj don hoz 
való jo got is sért ve, azt al kot mány el le ne sen kor lá toz za.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör.-ben a 
vál toz ta tá si ti la lom el ren de lé se a jog gal való vissza élés ti -
lal má ba üt kö zik, így sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé -
sét és a 13. § (1) be kez dé sét. En nek meg fe le lõ en az Al kot -
mány bí ró ság az Ör.-t – ha tá ro za tá nak köz zé té te le nap já -
val – meg sem mi sí tet te. 

2. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak
egy ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ -
nek mi nõ sí ti, és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi
al kot má nyi ren del ke zé sek eset le ges sé rel mét – a már meg -
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sem mi sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés -
ben – ér dem ben nem vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 193, 200.]

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Ör.-t az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí tet te, ezért az Ör. vo nat -
ko zá sá ban az Al kot mány 57. § (5) be kez dé sé ben, a 70/A. § 
(1) be kez dé sé ben és a 70/K. §-ában fog lalt ren del ke zé -
sek – az in dít vá nyo zó ál tal vélt – sé rel mét nem vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét az Al kot mány bí ró ság ról szó -
ló 1989. évi XXXII. tör vény 41. §-a alap ján ren del te el. 

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány író

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 569/B/2008.

Az Alkotmánybíróság
140/2008. (XI. 20.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

vég zést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
247/2008. (VII. 28.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo -
gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Ma gán sze mély 2008. jú li us 9-én or szá gos nép sza va zá si 
kez de mé nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát 

nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a to váb -
bi ak ban: OVB) hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven
az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
az elõ re ho zott vá lasz tás sal.”.

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét a 247/2008. (VII. 28.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad -
ta, mi vel a kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény
(a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé sek nek, mely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A szö veg gya kor la ti lag nem
kér dés, il let ve sem a vá lasz tó pol gár, sem a jog al ko tó szá -
má ra nem te szi nyil ván va ló vá, mi a nép sza va zás sal a be -
nyúj tó já nak a cél ja, mert nyelv ta ni lag ér tel mez he tet len.

Hi vat ko zott to váb bá az OVB arra is, hogy az elõ re ho -
zott vá lasz tás csak az Or szág gyû lés fel osz la tá sá val len ne
meg old ha tó, az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés e) pont ja
alap ján azon ban az Or szág gyû lés fel osz la tá sá ról nem tart -
ha tó or szá gos nép sza va zás.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a kez de mé -
nye zõ ki fo gást nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz a
247/2008. (VII. 28.) OVB ha tá ro zat el len. A ki fo gás sal
érin tett ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2008. évi 114. szá má -
ban, 2008. au gusz tus 1-jén je lent meg. A ki fo gás 2008.
 augusztus 13-án, va gyis a tör vé nyes ha tár idõn be lül ér ke -
zett az OVB-hez.

A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint a nép sza va zá si kez de mé -
nye zés szö ve ge a kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, egy ér tel mû 
és vi lá gos, ugyan ak kor saj ná la tos nak tart ja azt, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nya 59 év után is helyt ál ló,
ami le het tör vé nyes, de nem igaz sá gos.

II.

A ki fo gás be nyúj tó ja az OVB ha tá ro zat tal szem ben nem 
fo gal maz ta meg, hogy mi ért tart ja az OVB ha tá ro za tát jog -
sza bály sér tõ nek, nem je lölt meg az zal kap cso lat ban konk -
rét jog sér tést. Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 22. § (2) be kez -
dé se sze rint az in dít vány nak tar tal maz nia kell a ké re lem
alap já ul szol gá ló okot. A Ve. 77. § (2) be kez dés a) és
b) pont ja sze rint a ki fo gás nak tar tal maz nia kell a jog sza -
bály sér tés meg je lö lé sét és an nak bi zo nyí té ka it. A 77. §
(5) be kez dé se sze rint a ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül el
kell uta sí ta ni, ha az el ké sett, vagy nem tar tal maz za a 77. §
(2) be kez dés a)–b) pont já ban fog lal ta kat. [85/2008.
(VI. 13.) AB vég zés, ABK 2008. jú ni us, 945.] Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás nem te kint he -
tõ ér dem ben el bí rál ha tó nak, mi vel a tör vény ben elõ írt kö -
ve tel mé nyek nek nem fe lel meg.

Az Al kot mány bí ró ság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem
fe le lõ ki fo gást az Abtv. 22. § (2) be kez dé se, va la mint a Ve. 
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116. §-ában és 77. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ér -
de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a vég zés köz zé té te lét az OVB ha -
tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re te -
kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

 Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
   al kot mány bí ró al kot mány bí ró

 Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
 al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1008/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
141/2008. (XI. 20.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

vég zést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
248/2008. (VII. 28.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo -
gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Ma gán sze mély 2008. jú li us 9-én or szá gos nép sza va zá si 
kez de mé nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát 

nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a to váb -
bi ak ban: OVB) hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven
az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
egy új Al kot mányt al kos son – hoz zon?”.

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét a 248/2008. (VII. 28.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad -
ta, mi vel a kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény
(a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé sek nek, mely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A szö veg gya kor la ti lag nem
kér dés, il let ve sem a vá lasz tó pol gár, sem a jog al ko tó szá -
má ra nem te szi nyil ván va ló vá, mi a nép sza va zás sal a be -
nyúj tó já nak a cél ja, mert nyelv ta ni lag ér tel mez he tet len.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a kez de mé -
nye zõ ki fo gást nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz a
248/2008. (VII. 28.) OVB ha tá ro zat el len. A ki fo gás sal
érin tett ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2008. évi 114. szá má -
ban, 2008. au gusz tus 1-jén je lent meg. A ki fo gás 2008.
 augusztus 13-án, va gyis a tör vé nyes ha tár idõn be lül ér ke -
zett az OVB-hez.

A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint a nép sza va zá si kez de mé -
nye zés szö ve ge a kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, egy ér tel mû 
és vi lá gos, ugyan ak kor saj ná la tos nak tart ja azt, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság nak „tol do zott-fol to zott” Al kot má nya 
van, mely még a Rá ko si rend szert, és a Ká dár-dik ta tú rát
szol gál ta.

II.

A ki fo gás be nyúj tó ja az OVB ha tá ro zat tal szem ben nem 
fo gal maz ta meg, hogy mi ért tart ja az OVB ha tá ro za tát jog -
sza bály sér tõ nek, nem je lölt meg az zal kap cso lat ban konk -
rét jog sér tést. Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 22. § (2) be kez -
dé se sze rint az in dít vány nak tar tal maz nia kell a ké re lem
alap já ul szol gá ló okot. A Ve. 77. § (2) be kez dés a) és
b) pont ja sze rint a ki fo gás nak tar tal maz nia kell a jog sza -
bály sér tés meg je lö lé sét és an nak bi zo nyí té ka it. A 77. §
(5) be kez dé se sze rint a ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül el
kell uta sí ta ni, ha az el ké sett, vagy nem tar tal maz za a 77. §
(2) be kez dés a)–b) pont já ban fog lal ta kat. [85/2008.
(VI. 13.) AB vég zés, ABK 2008. jú ni us, 945.] Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás nem te kint he -
tõ ér dem ben el bí rál ha tó nak, mi vel a tör vény ben elõ írt kö -
ve tel mé nyek nek nem fe lel meg.

Az Al kot mány bí ró ság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem
fe le lõ ki fo gást az Abtv. 22. § (2) be kez dé se, va la mint a Ve. 
116. §-ában és 77. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ér -
de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta.
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Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

 Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

 Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
 al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1009/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
142/2008. (XI. 20.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té se tár -
gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás alap ján
meg hoz ta a kö vet ke zõ

vég zést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
259/2008. (VIII. 25.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki -
fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB)
259/2008. (VIII. 25.) OVB ha tá ro za tá val a ma gán sze mély ál -
tal be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ta. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re -
pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
elõ re ho zott vá lasz tás le gyen, a je len le gi MSZP-SZDSZ-es
ko a lí ci ós kor mány zás nál az ál lam adós ság nö vek szik, a
 FIDESZ-es kor mány zás ide jén az EU-s or szá gok ba be lé pet -
tek kö zül az él rõl az utol só elõt ti hely re ke rül tünk.” 

Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban meg ál la pí tot ta,
hogy a kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény

13. §-ában fog lalt ren del ke zés nek, amely sze rint a nép sza -
va zás ra fel ten ni kí vánt kér dést úgy kell meg fo gal maz ni,
hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A szö veg
gya kor la ti lag nem kér dés, il let ve sem a jog al ko tó, sem a
vá lasz tó pol gár szá má ra nem te szi nyil ván va ló vá, mi a nép -
sza va zás sal a kez de mé nye zés be nyúj tó já nak cél ja, mi vel a
kér dés ér tel mez he tet len, meg té vesz tõ jel le gû. 

II.

A ki fo gást tevõ – jogi ér ve ket nem tar tal ma zó – be ad vá -
nyá ban nép sza va zá si kez de mé nye zé sé nek tá mo ga tá sát
kér te az Al kot mány bí ró ság tól, il let ve azt, hogy kér dé sé -
nek ér tel mez he tet len sé ge ese tén azt az Al kot mány bí ró ság
fo gal maz za meg he lye sen. Mind ezen túl me nõ en a ki fo gás
be nyúj tó ja a ha tá ro zat tal szem ben nem fo gal maz ta meg,
hogy mi ért tart ja az OVB dön té sét jog sza bály sér tõ nek,
nem je lölt meg az zal kap cso lat ban konk rét jog sér tést. Az
Al kot mány bí ró ság en nek alap ján a be ad ványt nem te kint -
het te ér dem ben el bí rál ha tó ki fo gás nak, mi vel az a tör vé nyi 
kö ve tel mé nyek nek nem fe lel meg.

Az Al kot mány bí ró ság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem
fe le lõ ki fo gást az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
XXXII. tör vény 22. § (2) be kez dé se, va la mint a vá lasz tá si
el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény 116. §-ában és 77. §
(5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ér de mi vizs gá lat nél kül 
vissza uta sí tot ta.

A vég zés köz zé té te lét az OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar
Köz löny ben való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el az
Al kot mány bí ró ság.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

 Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
  elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

 Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
 al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1091/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
143/2008. (XI. 20.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té se tár -
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gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás alap ján
meg hoz ta a kö vet ke zõ

vég zést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
260/2008. (VIII. 25.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki -
fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) 260/2008. (VIII. 25.) OVB ha tá ro za tá val a ma gán -
sze mély ál tal be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té sét meg ta gad ta. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság ban egy új Al kot mányt hoz za nak,
amely az or szág ér de két szol gáll ják (sic!) és a kis ke re se tû
em be rek tisz tes sé ges meg él he té sét is job ban biz to sít ja és
az em be ri mél tó sá got tart ja tisz te let ben.”

Az OVB hi te le sí tést meg ta ga dó ha tá ro za tá nak in do -
ko lá sá ban meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta alap ján az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló 
kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép -
sza va zás nak nincs he lye. Ezen túl me nõ en a kér dés nem
fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 13. §-ában fog lalt
ren del ke zés nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy -
ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A szö veg gya kor la ti lag
nem kér dés, il let ve sem a jog al ko tó, sem a vá lasz tó pol -
gár szá má ra nem te szi nyil ván va ló vá, mi a nép sza va zás -
sal a kez de mé nye zés be nyúj tó já nak cél ja, mi vel a kér -
dés ér tel mez he tet len. 

II.

A ki fo gást tevõ – jogi ér ve ket nem tar tal ma zó – be ad -
vá nyá ban nép sza va zá si kez de mé nye zé sé nek tá mo ga tá -
sát kér te az Al kot mány bí ró ság tól, il let ve azt, hogy kér -
dé sé nek ér tel mez he tet len sé ge ese tén azt az Al kot mány -
bí ró ság fo gal maz za meg he lye sen. Mind ezen túl me nõ en 
a ki fo gás be nyúj tó ja a ha tá ro zat tal szem ben nem fo gal -
maz ta meg, hogy mi ért tart ja az OVB dön té sét jog sza -
bály sér tõ nek, nem je lölt meg az zal kap cso lat ban konk -
rét jog sér tést. Az Al kot mány bí ró ság en nek alap ján a be -
ad ványt nem te kint het te ér dem ben el bí rál ha tó ki fo gás -

nak, mi vel az a tör vé nyi kö ve tel mé nyek nek nem fe lel
meg.

Az Al kot mány bí ró ság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem
fe le lõ ki fo gást az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
XXXII. tör vény 22. § (2) be kez dé se, va la mint a vá lasz tá si
el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény 116. §-ában és 77. §
(5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ér de mi vizs gá lat nél kül 
vissza uta sí tot ta.

A vég zés köz zé té te lét az OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar
Köz löny ben való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el az
Al kot mány bí ró ság.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

 Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
  al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
  elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

 Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
 al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1092/H/2008.

VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi elnök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
236/2008. (XI. 20.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bíró -
ságok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi
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LXVI. tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel
dr. Csef kó Zsu zsan nát,
dr. Sán dor fi György La jost és
dr. Sol tész Be at ri xet 2008. de cem ber 31-ei ha tállyal,

elsõ bí rói ki ne ve zés le jár tá ra te kin tet tel
dr. Rádi And re át és 
dr. Sü völ tõs Zsu zsan nát 2008. no vem ber 30-ai ha -

tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re
dr. Ber náth Ju li an nát 2009. au gusz tus 31-ei ha -

tállyal,
dr. Gar zó Er zsé be tet 2009. ok tó ber 31-ei ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se mi att
dr. Ho recz ky Ká rolyt 2009. ok tó ber 9-ei ha tállyal,

rok kant sá gi nyug díj ba he lye zés irán ti ké rel mé re
dr. Har tai Má ri át 2009. má jus 31-ei ha tállyal

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Hras kó Pé tert,
dr. Ká der Nó rát,
dr. Ör dög Aran kát és
dr. Vi rág Ve ro ni kát 2008. de cem ber 1. nap já tól ha tá ro -

zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

Csi szár né dr. Ker tész And re át,
dr. Gyur kó Ri tát,

dr. Krem per Gá bort és
dr. Lapp ints Sza bol csot a 2008. de cem ber 1. nap já tól

2011. no vem ber 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. no vem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-4/04880-1/2008.

A köztársasági elnök
237/2008. (XI. 20.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Hor váth Gá bor ez re dest 2008. de cem ber 1-jei ha -
tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/04682/2008.
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