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KÉPZÉSI PROGRAM 

SZAKMAI KÉPZÉS 

Gallyazó-daraboló 

(PROGRAMKÖVETELMÉNY AZONOSÍTÓ: 08212001) 

Vonatkozó jogszabályok: 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

2013. évi LXXVII. törvény 
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  



Minerva 90 Kft.  
Engedélyszám: E-000545/2014 

Képzési program 

Gallyazó-daraboló 

2 
Szakértő szignója:   

 

 

 

 

1. Alapadatok 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: Gallyazó-daraboló 

1.2. Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat 

1.3. 
Besorolása a képzési területek egységes 
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 

0821 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés: 

1.4. Megnevezése: Gallyazó-daraboló 

1.5. 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 
szerinti szint: 

2 

1.6. 
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint 
szint: 

2f z 

1.7. 
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti 
szint: 

2 

1.8. 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal 
betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 

A Gallyazó-daraboló olyan szakember, aki az állami és magánerdőben gallyazást, darabolást 
végez. Fakitermelő vállalkozások olyan alkalmazottja, aki vágásterületen és rakodón gallyaz, 
darabol, szükség esetén felkészít és készletez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros 
adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. Csak 6-cm-nél kisebb 
átmérőjű fát dönthet. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat felismeri, meg tudja 
különböztetni azokat. Szükség esetén elvégzi a más szakképesítések feladatellátási köréhez kapcsolódóan 
azokat a gallyazási, darabolási munkákat, amelyek az egyéb szakképesítésekhez tartozó munkák 
elvégzésénél szükségszerűek lehetnek. (Pl. katasztrófavédelmi tevékenységekhez kapcsolódóan 
az utakra dőlt fák darabolása, eltávolítása az utakról.) 

1.9. 

A képzés célja: 

A Gallyazó-daraboló szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek 
és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése az államilag elismert Gallyazó-daraboló 
szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára. 

1.10. 

A képzés célcsoportja: 

Elsősorban munkahellyel rendelkező, de végzettséggel nem rendelkező személyek. Másodsorban 
munkahellyel nem rendelkező személyek, akik a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük érdekében 
végzettséget kívánnak szerezni vagy meglévő végzettségüket kívánják kiegészíteni. 

1.11. Megszerezhető kompetenciák: 

- Megkülönbözteti a legfontosabb fafajokat levelük, hajtásuk, termésük alapján. 
- Felismeri a legfontosabb cserjefajokat levelük, hajtásuk, termésük alapján 
- Kezeli a motorfűrészeket 
- Kezeli a motoros adaptereket. 
- Elvégzi a fekvő fa és az állófa gallyazását. 
- Darabolást végez. 
- Elvégzi a felkészítés műveleteit. 
- Készletezi a faanyagot sarangba, illetve máglyába. 
- A munkavédelmi ismeretek betartásával kezeli a motorfűrészeket és a motoros adaptereket. 
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1. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai végzettség alapfokú iskolai végzettség 

2.2. Szakmai végzettség nem szükséges 

2.3. Szakmai gyakorlat nem szükséges 

2.4. Egészségügyi alkalmasság foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

2.5. Előzetesen elvárt ismeretek nem szükséges 

2.6. 

Egyéb feltételek 
Minden résztvevővel az Fktv. (a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény és végrehajtási rendelete (a 11/2020. (II. 7.) Korm. 
rendelet) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést 
kell kötni. 
  

2. Tervezett képzési idő 

3.1. A képzés óraszáma: 220 óra 

3.2. Megengedett hiányzás mértéke: 

A képzés teljes idejének megengedett hiányzás mértéke 20% (44 
óra). 
(A felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felmondható, ha a 
képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési 
programban meghatározott időnél többet mulasztott.) 

 

3. Tananyagegységek 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése: Óraszám: 

1 Erdei fa- és cserjeismeret 60 

2 Motorfűrészek és motoros adapterek szerkezete, kezelése és karbantartása 
60 

3 Gallyazás, darabolás, felkészítés és készletezés 100 
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4.1. Tananyagegység: 

4.1.1. Megnevezése: Erdei fa- és cserjeismeret 

4.1.2. Célja: 

A résztvevők, mint leendő szakemberek megismerjék az erdő növényvilágát, az 
erdei életközösség legfontosabb fa- és cserjefajait. Tájékozottak legyenek a 
leggyakrabban előforduló lágyszárú növények között, el tudják különíteni a védett 
növényeket és ismerjék az ehető és mérgező gombákat.  

4.1.3. 
Megvalósítása során 
alkalmazott 
munkaformák: 

Frontális oktatás, mentor által felügyelt egyéni- és csoportmunka. 

4.1.4. 
Megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek: 

tanári előadás, magyarázat, szemléltetés, korábbi anyag számonkérése, 
megbeszélés, megfigyelés, rendszerezés, házi feladat ellenőrzése, gyakorlati 
feladat, önálló felkészülés során elsajátított tudás ellenőrzése, konzultáció 
 

4.1.5. Óraszáma: 60 óra 

4.1.6 
Beszámítható 
óraszáma: 

60 óra 

4.1.7. 
A programkövetelményben meghatározott, a tananyagegység keretében elsajátítandó szakmai 

követelmények 

S.sz.: 
Készségek, képességek: 

Ismeretek: 
Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök: 
Önállóság és felelősség 

mértéke: 

1. 

Megkülönbözteti 
a legfontosabb 
fafajokat levelük, 
hajtásuk, termésük 
alapján. 

Ismeri az erdő 
legfontosabb 
fafajait. 

Törekszik az újabb 
erdészeti fajok 
megismerésére. 

Önállóan képes megítélni, 
hogy szakmája 
szempontjából 
mik a fontosabb 
fafajok. 

2. 

Felismeri 
a legfontosabb 
cserjefajokat levelük, 
hajtásuk, 
termésük alapján. 

Ismeri az erdő 
legfontosabb 
cserjefajait, azok 
jellemzőit. 

Törekszik az újabb 
erdészeti cserjék 
megismerésére. 

Önállóan képes megítélni, 
hogy szakmája 
szempontjából 
mik a fontosabb 
cserjefajok. 

 

Megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Témakör: Erdei fa- és cserjeismeret 
Foglalkozás neve: Növénytani ismeretek 
Tartalmi elemei: 

- növénytani alapismeretek 

- erdei fajok és cserjék 

- lágyszárúak és védett növények 

- gombák 

Foglalkozás neve: Növénytani gyakorlat 
- növénytani alapismeretek  

- erdei fajok és cserjék 

- lágyszárúak és védett növények 

- gombák 
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4.2. Tananyagegység: 

4.2.1. Megnevezése: Motorfűrészek és motoros adapterek szerkezete, kezelése és karbantartása 

4.2.2. Célja: 

A résztvevőknek el kell sajátítaniuk a motorfűrész és a motoros adapterek 
felépítésére vonatkozó ismereteket, illetve ezen eszközök karbantartási módjait. 

4.2.3. 
Megvalósítása során 
alkalmazott 
munkaformák: 

Frontális oktatás, mentor által felügyelt egyéni- és csoportmunka. 

4.2.4. 
Megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek: 

tanári előadás, magyarázat, szemléltetés, korábbi anyag számonkérése, 
megbeszélés, megfigyelés, rendszerezés, házi feladat ellenőrzése, gyakorlati 
feladat, önálló felkészülés során elsajátított tudás ellenőrzése, konzultáció 
 

4.2.5. Óraszáma: 60 óra 

4.2.6 
Beszámítható 
óraszáma: 

60 óra 

4.2.7. 
A programkövetelményben meghatározott, a tananyagegység keretében elsajátítandó szakmai 

követelmények 

S.sz.: 
Készségek, képességek: 

Ismeretek: 
Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök: 
Önállóság és felelősség 

mértéke: 

1. 

Kezeli a motorfűrészeket. Ismeri a motorfűrészek 
kezelésének szabályait. 

Elkötelezett a 
motorfűrészekkel 
kapcsolatos szabályos és 
biztonságos munkavégzés 
mellett. 

Útmutatók alapján 
önállóan ellenőrzi a 
motorfűrészek 
főbb szerkezeti 
egységeit. 

2. 

Kezeli a motoros 
adaptereket. 

Ismeri a motoros 
adaptereket 
kezelésének szabályait. 

Szem előtt tartja a motoros 
adapterekkel kapcsolatos 
munkavégzési szabályokat. 

Útmutatók alapján 
önnállóan ellenőrzi a 
motoros adapterek főbb 
szerkezeti egységeit. 

 

Megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Témakör: Motorfűrészek és motoros adapterek szerkezete, kezelése és karbantartása 
Foglalkozás neve: Motorfűrész és motoros adapter ismeret elmélet 
Tartalmi elemei: 

- motorfűrész és motoros adapter ismeret 

- motorfűrész-karbantartás 

Foglalkozás neve: Motorfűrész és motoros adapter ismeret gyakorlat 
Tartalmi elemei: 

- motorfűrész és motoros adapter ismeret 

- motorfűrész-karbantartás 

 

 

4.3. Tananyagegység: 

4.3.1. Megnevezése: Gallyazás, darabolás, felkészítés és készletezés 

4.3.2. Célja: 

A résztvevők a fakitermelés munkaműveletei közül megismerjék a gallyazás, a 
darabolás, a felkészítés és a készletezés műveleteit. Ismerniük kell a gallyazásra, 
darabolásra, felkészítésre és készletezésre vonatkozó EBSZ előírásokat. 
A fakitermelés műveletei közül a döntés, a választékolás és számbavétel 
műveleteinek elsajátítása. A biztonságos, balesetmentes döntés végrehajtása. A 
döntésnél alkalmazott módszerek, vágásformák megismertetése. 
A fa tulajdonságainak, felhasználási körének ismerete. 
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4.3.3. 
Megvalósítása során 
alkalmazott 
munkaformák: 

Frontális oktatás, mentor által felügyelt egyéni- és csoportmunka. 

4.3.4. 
Megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek: 

tanári előadás, magyarázat, szemléltetés, korábbi anyag számonkérése, 
megbeszélés, megfigyelés, rendszerezés, házi feladat ellenőrzése, gyakorlati 
feladat, önálló felkészülés során elsajátított tudás ellenőrzése, konzultáció 
 

4.3.5. Óraszáma: 100 

4.3.6 

Beszámítható 
óraszáma: 100 

4.3.7. 
A programkövetelményben meghatározott, a tananyagegység keretében elsajátítandó szakmai 

követelmények 

S.sz.: 
Készségek, képességek: 

Ismeretek: 
Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök: 
Önállóság és felelősség 

mértéke: 

1. 

Elvégzi a fekvő 
fa és az állófa 
gallyazását. 

Ismeri a fekvő és 
az álló fagallyazására 
vonatkozó 
legfontosabb 
előírásokat. 

Elkötelezett az 
EBSZ előírásainak 
megfelelő 
gallyazások elvégzésére. 

Képes önállóan az 
EBSZ előírások 
betartásával a gallyazást 
elvégezni. 

2. 

Darabolást végez. Ismeri a darabolás 
legfontosabb 
szabályait. 

Elkötelezett az 
EBSZ előírásainak 
megfelelő darabolások 
elvégzésére. 

Képes önállóan az 
EBSZ előírások 
betartásával a darabolást 
elvégezni. 

3. 

Elvégzi a felkészítés 
műveleteit. 

Azonosítja a felkészítés 
műveleteit. 

Törekszik a felkészítési 
műveletek 
szabályos elvégzésére. 

Képes önállóan az 
EBSZ előírások 
betartásával elvégezni a 
felkészítés 
műveleteit. 

4. 

Készletezi a faanyagot 
sarangba, illetve 
máglyába. 

Ismeri a készletezési 
módokat. 

Törekszik a szabályos 
sarang és 
máglya kialakítására. 

Képes önállóan az 
EBSZ előírásainak 
megfelelően készletezni a 
faanyagot. 

5. 

A munkavédelmi 
ismeretek betartásával 
kezeli a 
motorfűrészeket 
és a motoros 
adaptereket. 

Ismeri a szakmájához 
kötődő 
munka-, tűz- és 
környezetvédelmi 
alapelveket. 

Szabálykövető a 
munka-, tűz és 
környezetvédelem 
területén. 

Utasítás alapján az 
adott erdészeti 
tevékenységhez 
szükséges 
védőfelszereléseket 
használja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minerva 90 Kft.  
Engedélyszám: E-000545/2014 

 

Képzési program 
Gallyazó-daraboló 

7 
Szakértő szignója:   

 

 

 
 
 

 

Megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Témakör: Fakitermelési ismeretek 
Foglalkozás neve: Gallyazás, darabolás 
Tartalmi elemei: 

- gallyazás 

- darabolás 

- felkészítés 

- készletezés 

Foglalkozás neve: Gallyazás, darabolás gyakorlat 
- gallyazás 

- darabolás 

- felkészítés 

- készletezés 

 
 

 

5. Csoportlétszám 

5.1. Maximális csoportlétszám: 
40 fő (Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem 

releváns.) 

 

6.A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

Szakképzés esetén: (Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont.)) A 

szakmai képzés képzési programja tartalmazza a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának 

írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módjait, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 

formáit is. 

6.1. 

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus értékelés): 

Előzetes tudásmérés: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt 
tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó 
tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő 
szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt 
fel kell menteni. 

A képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést biztosítunk. 

Az előzetes tudásmérés az adott tananyagegységben megszerezhető kompetenciákra terjed ki, melyet 
szóbeli kérdések és/vagy gyakorlati feladatok megoldásán keresztül mérünk fel képzési részenként. 

Megszerezhető minősítések: „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” 

„Megfelelt” minősítéshez tartozó követelményszint: Legalább 81%-ot elérő eredmény 
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6.2. 

Képzés közbeni (fejlesztő') értékelés: 

A képzés tananyagegységének végén a résztvevők tudásának felmérése szummatív értékelés 
formájában történik.  
A számonkérés tartalma és formája: az adott tananyagegység tartalmánál meghatározott témakörök 
alapján az intézmény oktatói által összeállított gyakorlati feladat elkészítésére és leadására az adott 
tananyagegység utolsó foglalkozásáig kerül sor. 
Megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg. 
Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: 
0-50 % teljesítmény: nem felelt meg 
51-100% teljesítmény: megfelelt 
Sikertelen teljesítés következményei: 
Egy adott tananyagegység teljesítése sikertelen, ha a Résztvevő nem éri el a számonkérés alkalmával az 
51%-os teljesítményt, illetve, ha a Résztvevő hiányzásainak mértéke meghaladja a 20%-ot. Ekkor a 
képzésben résztvevő számára nem állítható ki igazolás a tananyagegység elvégzéséről.  
A sikertelen számonkérést a Résztvevő az intézmény oktatójával egyeztetett időpontban, egy 
alkalommal megismételheti, legkésőbb a képzés utolsó oktatási alkalmát követő 10 naptári napon belül. 
A képzés végén, a képzés sikeres teljesítéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: Tanúsítvány kerül 
kiállításra a 9.1. szerint. 
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6.3. 

Résztvevő záró (szummatív) értékelése: 

 
 Projektfeladat 
A vizsgatevékenység megnevezése: Erdei fa- és cserjeismeret 
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 
 
A) Vizsgarész 
15 db állományalkotó és kísérőfaj és 5 db cserjefaj felismerése képről, növénygyűjteményből levél 
alapján, vagy élő anyag alapján. A képeken a fa, illetve a cserje teljes alakban is látható lehet a levél 
mellett. 
 
B) Vizsgarész 
Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés végrehajtása motorfűrész és motoros adapterek 
alkalmazásával. 
A vizsgázó elvégzi a számára előkészített ledöntött, fekvő fa vagy a kijelölt álló fa gallyazását.  
Darabolást végez a munkapadon, rakodón, és elvégzi szükség szerint a választékok felkészítését és 
készletezését. A feladat elvégzését követően a motorfűrészt karbantartja, ismerteti a karbantartás 
legfontosabb feladatait. Motoros adapter alkalmazásával fakitermelési munkákhoz előkészíti a helyszínt. 
 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 
1. vizsgarész: 20 perc 
2. vizsgarész: 40 perc 
 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 % (1. vizsgarész 20%, 
2. vizsgarész 80%) 
 
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
A) vizsgarész: 
A kivetített, vagy növénygyűjteményen, eredeti növényanyagon rendelkezésre álló felismerési anyagból 
magyar névvel kell felismerni a fa- és cserjefajokat. Minden helyesen felismert faj 2,5 pontot ér. A 
helyesen felismert nemzetségnévért 1 pont jár, a helyesen felismert fajnévért 2 pont jár, a hibátlan 
helyesírással leírt fajnévért 2,5 pont jár. 
 
B) vizsgarész: 
A vizsgaszervező a vizsgafeladathoz az állomány ismeretében külön értékelő lapot és pontozási 
útmutatót készít, mely az alábbi szempontokat is magába foglalja. 

 a munkavégzés megkezdése előtti feladatok: munkaterület kijelölése, szükséges eszközök, szerszámok 
előkészítése, a biztonságos munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése 20% 

 a munka végrehajtásának fázisai 30% 
 gépek munka előtti ellenőrzése (műszaki, biztonsági, munkavédelmi kérdések kezelése) 20% 
 precíz, gondos munkavégzés 10% 
 problémahelyzetek kezelése (eszközhiány, váratlan események stb.) 10% 
 az Erdészeti Biztonsági Szabályzat maradéktalan betartása a védőfelszerelések alkalmazása és a 

műveletek elvégzése tekintetében 10% 
 Az értékelés során az Erdészeti Biztonsági Szabályzatban leírtak betartását kell ellenőrizni. 

Amennyiben a vizsgázó eltér az Erdészeti Biztonsági Szabályzatban leírtaktól, és a munkavégzést 
balesetveszélyesen végzi, vagy a tevékenységek közben balesetet okoz, akkor a vizsgája sikertelen. 
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 51 %-át elérte. 
A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 
Az erdőben végzett munkákhoz, a fakitermeléshez álljon rendelkezésre 1 fő olyan személy, aki 
a gépek, motorfűrészek meghibásodása esetén azok javítását el tudja végezni a vizsga további 
zavartalan lefolytatása érdekében. 
 
A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 számítógép, irodaszerek, nyomtató, internetelérés 
 a gyakorlatok lebonyolítását szolgáló tanerdő, tanműhely, gyakorló helyszín, 

műhelyszerszámok, berendezések 
 motorfűrészek, nyeles tisztítófűrészek, fűkaszák 
 mikrobuszok (csoportonként 1 db) 
 védőruha, védőeszközök, egyéni védő fölszerelések 
 elsősegélynyújtó eszközök, felszerelések, berendezések 

 
A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 
A  képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok: 
Erdőben történő munkavégzéshez az erdőgazdálkodó által kiadott vágásszervezési utasításnak 
és a jogszabályban meghatározott műveleti lapnak rendelkezésre kell állnia. 
A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek:- 

 

7. A képzés, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 

7.1. 
A képzés elvégzéséről szóló igazolás 
megnevezése: 

TANÚSÍTVÁNY 
2013. évi LXXVII. törvény13/B. § 
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) 

7.2. 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei: 

Tanúsítvány kerül kiállításra a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-
a szerint. 
Kiadásának feltételei: 
A felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan 
teljesítése. 
A megengedett mértéket meg nem haladó hiányzás. 
A képzési díj maradéktalan befizetése Képző Intézménynek. 
A képzést záró gyakorlati feladat sikeres teljesítése. 

 

7.3. 

A képzés egyes 
tananyagegységeinek elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A tananyagegységek elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. 

 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1. Személyi feltételek: 

A képzés során az alábbiakkal rendelkező oktatók foglalkoztathatók: 
- a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú szakirányú 
végzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi 
területének megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktatók, vagy a 
képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók. 

8.2. 
Személyi feltételek biztosításának 
módja: 

Az oktatót képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, 
megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más 
szerződéssel. 
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8.3. Tárgyi feltételek: 

Képzési helyszínenként legalább 1 tanterem az alábbiak szerint: 
• tantermenként a résztvevők létszámának megfelelően 
tanulóasztalok, székek vagy írólapos székek 
• tantermenként 1 tanári asztal, 1 tanári szék 
• tantermenként 1 tábla vagy flipchart 
Képzési helyszínenként legalább 1 WC helyiség (az egy időben jelen 
lévő résztvevői létszám figyelembevételével). 
Fentieken túl az intézmény rendelkezik az alábbiakkal: 
• 1 adminisztrációs iroda és irattár. 
• 1 ügyfélszolgálati helyiség vagy pult 
• 1 fénymásoló 
• 1 számítógép internet hozzáféréssel 
• 1 nyomtató 
A felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az érintett 
eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, 
felszereléssel. 
Fentieken túl a képzéshez biztosítani kell résztvevőnként és az 
oktatónak: 
– számítógép/laptop  
– internetkapcsolat 
– jogtiszta szoftverek 





 

1 
Szakértő szignója:   

 Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft. 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 16. Adószám: 11601069-1-07 

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. 2.emelet 
Engedélyszám: E/2020/000090, Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/002788 

Képzési program: DAJKA   

 

8.4. 
Tárgyi feltételek biztosításának 
módja: 

A szükséges tárgyi feltételeket képző intézmény tulajdonjog, használati 
jog vagy bérleti jogviszony alapján biztosítja. 

8.5. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek: 

- 

8.6. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek biztosításának 
módja: 

- 

 

9. Képesítő vizsga 

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. 
 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a 
nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált 
vizsgaközpont szervezhet. 
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet 
nem biztosító szakképesítést tanúsít. 
A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes 
leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpont alatt. 
 
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési 
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

 
Egyéb feltételek: -------  


