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08213002 Fakitermelő  

 

Képzési program 
 

 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési 
törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi 
LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 
(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08213002 számú Fakitermelő megnevezésű szakképesítés 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 
figyelembevételével készült.  
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Fakitermelő képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:  
 

- Az állami és a magán erdőkben az erdőgazdálkodáshoz sorolható, fakitermelési 

munkákhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat és önálló munkavégzést igénylő 

tevékenységeket tud elvégezni. 

- Munkáját vállalkozóként, vagy a vállalkozó alkalmazottjaként végzi.  

- Az erdőben előforduló, a fakitermelési munkákkal érintett leggyakoribb fa- és 

cserjefajokat felismeri, megkülönbözteti.  

- A munkavégzés során önállóan végzi a fadöntéseket, valamint a fakitermelési 

műveleteket, a gallyazást, a választékolást, a darabolást, a felkészítést, a 

készletezést. 

- A számbavételezésben közreműködőént vesz részt. 

- Kezeli, szereli és karbantartja a motorfűrészeket, motoros adaptereket. 

- Munkája során a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat 

betartja. 

 

A fakitermelő 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 
 

- A leggyakoribb erdei fa- és cserjefajokat megkülönböztetni. 

- A fakitermelési munkákat megszervezni.  

- Elvégezni a fa döntését. 

- Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni. 

- Elvégezni a felkészítés és készletezés munkáit. 

- Közreműködni a számbavétel munkafolyamataiban. 

- Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket. 

- Vállalkozást indítani, működtetni. 

 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és 
egészségügyi alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 400 óra 



 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának max. 30%-a. 

 

 

A képzés tananyagegységei 
 

Erdei fa- és cserjeismeret – 60 óra 

A tananyagegység célja, hogy a hazánkban található legjellemzőbb fafajták, cserjék, 

lágyszárúak és gombák jellemzőinek, a fakitermelő tevékenység végzéséhez szükséges mértékű 

megismerése. 

 

Motorfűrészek és motoros adapterek szerkezete, kezelése és karbantartása – 70 óra 

A tananyagegység a motorfűrészek és motoros adapterek biztonságos kezeléséhez szükséges 

ismeretek és a gyakorlati kompetenciák elsajátítása. 

 

Fakitermelési ismeretek – 230 óra 

A tananyagegység célja a fakitermelés műveleteinek biztonságos elsajátítása, a döntések 

balesetmentes végrehajtás, a választékolás, darabolás munkaműveleteinek elsajátítása. 

 

Vállalkozási ismeretek – 40 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a vállalkozással 

kapcsolatos jogszabályokat, képesek legyenek az adminisztrációs feladatokat ellátni, 

bizonylatokat, árajánlatokat kezelni.  

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése 

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A 

képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum 

51%-os minősítésű.  

A képesítő vizsgára bocsátás felétele:  

- a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése 

- képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és 

- a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott 

tananyagegység 20%-át. 

 



 

Képesítő vizsga  

 

A fakitermelő szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont 

szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy projektfeladatból áll. A képzésben 

résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Fakitermelő szakképesítést tanúsító 

képesítő bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 
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