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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt Résztvevő! 

 

A Motorfűrész-kezelő OKJ 21 623 02 (Nyilvántartásba vételi száma: E-000036/2013/A001) képzésünkkel 

kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást: 

 

A képzés célja: A program célja a motorfűrész-kezelő részszakképesítés munkaterületéhez tartozó 

legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése 

érdekében el kell sajátítani az alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai készségeket, képességeket, személyes, 

társas és módszerkompetenciákat. 

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

• Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni. 

• Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket. 

• Felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat. 

• Vállalkozást indítani, működtetni 

•  

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:  

• Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

• Szakmai végzettség: - 

• Szakmai gyakorlat:  - 
• Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

• Előzetesen elvárt ismeretek: - 

• Egyéb feltételek: betöltött 16. életév 

 

A részvétel feltételei:  

• Jelenléti ívek aláírása 

• Megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 20 %-a.  

 

Tervezett képzési idő:   

• Összes óraszám:   140 óra 

• Elméleti órák száma:  56 óra  

• Gyakorlati órák száma:  84 óra 

    

I. tananyagegység neve: 11840-16 Növénytani ismeretek 

Össz. óraszáma: 44 óra (ebből elmélet: 20 óra, gyakorlat 24 óra) 

II. tananyagegység neve: 11851-16 Vállalkozási ismeretek 

Össz. óraszáma: 18 óra (ebből elmélet: 6 óra, gyakorlat 12 óra) 

II. tananyagegység neve: 10980-12 Gallyazás, darabolás  

Össz. óraszáma: 78 óra (ebből elmélet: 30 óra, gyakorlat 48 óra) 
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A képzés helyszíne:  Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium  

8734 Somogyzsitfa Ady E. utca 8.  

vagy, 

egyéb megállapodás szerinti helyszínen 

 

A képzés indításának ideje:  Igény szerint, minimális létszám függvényébe 

 

A képzés során alkalmazott értékelés:  

Számonkérések formája: Szóban, írásban és gyakorlatban. 

Számonkérések rendszeressége: Számonkérés tananyag egységenként, az óraszámok 

figyelembevételével a képzés időtartama alatt 1-2 alkalommal az 

oktatók által kijelölt időpontban történik. 

Számonkérések tartalma: Jártasság a tananyag tartalmában. 

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége:     Eredményesség feltétele: 

11840-16 Növénytani ismeretek   gyakorlati, szóbeli legalább 51%-ra értékelhető 

11851-16 Vállalkozási ismeretek   gyakorlati  legalább 51%-ra értékelhető 

10980-12 Gallyazás, darabolás   gyakorlati, szóbeli legalább 51%-ra értékelhető 

 

Vizsgával kapcsolatos információk:  

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi 

modulzáró vizsga eredményes letétele.  

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység:  Növénytani ismeretek. 

Vállalkozási ismeretek 

 Motorfűrész- és motoros adapter-kezelés és karbantartás. 

Központi írásbeli vizsgatevékenység:  - 

Szóbeli vizsgatevékenység:   A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei 

 Növénytani ismeretek 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: Ha a vizsgázó, a gyakorlati 

vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, 

akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati vizsgájára elégtelen osztályzatot kap. 

 

A képzés elvégzését igazoló irat: A képzés sikeres elvégzésével a tanulók államilag elismert, országos érvényű 

MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ (OKJ 21 623 02) részszakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak 

 

A képzés díja: 110 000 Ft 

A vizsga díja: 46 000 Ft 

Esetlegesen szükséges javító/pótló vizsga díja: 46 000 Ft 

 

Vizsgaszervező: Déli Agrárszakképzési Centrum 
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A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások: 

Előzetes tudásszint felmérés 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

 

A képzési program megtekinthető: Az ügyfélszolgálati irodában személyesen 

    Kérésre postai úton, vagy e-mailben elküldve 

Személyesen ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben:  8734 Somogyzsitfa Ady E. utca 8. 

       hétfő  08:00- 14:00 

kedd  08:00- 14:00 

szerda  08:00- 14:00 

csütörtök 08:00- 14:00 

péntek  08:00- 10:00 

A képzés szervezője: 

Horonicz Csaba 

Felnőttképzési felelős 

 

Jelentkezés határideje, tanfolyam kezdete: 

Az időpontokról érdeklődjön munkatársunknál. 

 

Érdeklődni lehet: 

Horonicz Csaba 

Felnőttképzési felelős 

Mobil: +36 30 768 0310 

Telefon: +36 85 312 051 

Fax: +36 85 314 774 

E-mail: szechenyiszki.felnottkepzes@gmail.com  

mailto:szechenyiszki.felnottkepzes@gmail.com

