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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Zöldterületi kisgép-üzemeltető
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Zöldterületi kisgép-üzemeltető
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1

Szakmai programkövetelmény
érvényessége

2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma

modul megnevezése

SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-01

Zöldterületeken alkalmazott kisgépek munka-, tűz- és
környezetvédelme

SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-02

Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése,
karbantartása

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

20 - Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
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szükséges, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság szükséges a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Lakott területek zöldterületeinek (közterületek, parkok, házi- és hétvégi kertek, temetők) karbantartása,
fűnyírás, fák, cserjék gondozása, talajmunkák végzése kisgépekkel.Települések bevezető utjainak,
rézsűinek tisztítása, kültéri dűlő utak mentén bozót, cserje irtása, parlagfű mentesítés. Vízügyi,
erdőgazdálkodási zöldterületek karbantartása.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése

8. Gépkezelők, összeszerelők,
járművezetők

FEOR
száma

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése
Mezőgazdasági,
erdőgazdasági,
növényvédő gép kezelője

8421

Zöldterületi kisgépüzemeltető

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

60

120

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
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1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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3.1.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-01

A programkövetelmény modul
megnevezése

Zöldterületeken alkalmazott kisgépek munka-, tűz- és környezetvédelme

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

18

36

Elméleti képzés idő aránya (%)

33

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

67

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri munkavédelem
fogalmát és jelentőségét.

Megérti a munkavédelem
jelentőségét,
munkavállalóként ennek
jelentőségét.

Elkötelezettséget mutat a
munkavédelmi szabályok
betartása iránt.

Felelősséget vállal saját
munkájáért.

Ismeri a kisgépek
(elektromos,
robbanómotoros fűnyíró,
elektromos,
robbanómotoros fűkasza,
elektromos,
robbanómotoros
sövényvágó,
robbanómotoros háti
permetező, rotációs kapa,
robbanómotoros
lombfúvó és lombszívó)

Képes a veszélyforrások
megszüntetésére, vagy
intézkedés kérésére azok
megszüntetéséhez,
alkalmazza az előírt
védőeszközöket és
védőruházatot.

Törekszik rá, hogy
megelőzze a balesetek és
betegségek kialakulását.

Vezetői irányítással képes
a szabályos
munkavégzésre.
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használatára vonatkozó
munkavédelmi
előírásokat, (14/2004.
(IV. 19.) FMM rendelet a
munkaeszközök és
használatuk biztonsági és
egészségügyi
követelményeinek
minimális szintjéről
alapján.
Ismeri a munkavégzéshez
szükséges anyagok
(üzemanyag, karbantartó
anyagok) és eszközök
kézi mozgatásának,
tárolásának szabályait.
(14/2004. (IV. 19.) FMM
rendelet)

Betartja a terhek
emelésére használt
munkaeszközök
minimális biztonsági
követelményeit.

A képzésben résztvevő
szem előtt tartja a társas
együttműködés
szabályait.

Felelősséget vállal saját
munkájáért.

Felismeri a kisgépek
kezelésével és a munka
végzés helyével
összefüggő baleseti és
egyéb veszélyforrásokat.

Munkája során betartja a
biztonságtechnikai
irányelveket.

Törekszik a
balesetmentes
munkavégzésre.

Vigyáz saját és
munkatársai testi
épségére.

Ismeri az
elsősegélynyújtás fő
feladatait.

Sérülés esetén képes az
alapvető
elsősegélynyújtás
elvégzésére,felméri a
Határozott, magabiztos a
helyszínt és biztosítja,
fellépése , empatikus a
segítséget kér, elhárítja az sérülttel.
életveszélyt, sebek,
vérzések, törések
alapvető ellátására.

Nem kockáztathatja saját
testi épségét az elsősegély
nyújtása során.

Ismeri az érintésvédelem
fogalmát, módjait.

Áramütés ellen
szakszerűen védekezik,
illetve intézkedik
áramütés esetén.

Körültekintő,
elővigyázatos, tisztában
van a megelőzés
fontosságával.

Alkalmazza és betartja a
tűzkárok elkerülésének
Ismeri a munkavégzéshez szabályait, tűz esetén
kapcsolódó tűzvédelmi
szakszerűen cselekszik,
előírásokat.
tűzesetek bejelenti,
tűzoltó készülékeket
helyesen használja.

Ismeri a kisgépek
használatára vonatkozó
környezetvédelmi
előírásokat.

"Betartja a
környezetvédelmi
szabályokat, helyesen
használja és tárolja az
üzemanyagot,
karbantartás anyagait,
ügyel környezete
tisztaságára, a védett
növényekre. "

Határozottan,
magabiztosan viselkedik.

Kötelezőnek fogadja el a Betartja a szabadban
tűzeset, tűzkár
történő tűzgyújtás
bejelentésének szabályait. szabályait.

Maximálisan ügyel
környezetének
megóvására.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
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Felelős a környezet
maximálisan
megvalósítható
védelméért.

Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24

Az elmúlt években jelentős igény merült fel a munkaerő piacon, települési önkormányzatok,
közfoglalkoztatók, egyéb nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok részéről kisgépkezelők
alkalmazására, akik a települések zöldterületeinek karbantartását, fűnyírást, fák, cserjék gondozását
szakmai felügyelet mellett képesek elvégezni. A képzésbe bevonhatók a 8 általános iskolai
végzettséggel nem rendelkező szakképzetlen felnőttek is, így lehetővé válik munkaerő-piaci helyzetük
javulása. A 14/2004. (IV.19.) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről szóló FMM rendelet 10.§.alapján a kisgépekkel történő
munkavégzés képzés köteles. Az üzemeltető felelőssége, hogy a gép kezelője oktatás keretében
elsajátítsa a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A program során kiemelt célunk a
zöldfelületek kialakítása, fenntartása során alkalmazott gépek, eszközök használatának megismertetése.
A képzést sikeresen teljesítők számára tanúsítványt állítunk ki, mely megfelel a munkavédelmi
előírásoknak. "
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3.2.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-02

A programkövetelmény modul
megnevezése

Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

42

84

Elméleti képzés idő aránya (%)

29

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

71

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás
Ismeri a kisgépek
(elektromos,
robbanómotoros fűnyíró,
elektromos,
robbanómotoros fűkasza,
elektromos,
robbanómotoros
sövényvágó,
robbanómotoros háti
permetező, rotációs kapa,
robbanómotoros
lombfúvó és
lombszívó)szerkezeti
felépítését, adaptereit,

Képesség

Attitűd

Alkalmazásuk szerint
képes megkülönböztetni
és kiválasztani a
munkához megfelelő
gépeket, meg tudja
nevezni a gépek fő
részeit.

Elkötelezettséget mutat
munkája iránt.

Felelősség, autonómia

Körültekintő,
elővigyázatos, ismereteit
helyesen alkalmazza.

működési elvét,
működtetését.
Ismeri a kisgépekkel
szembeni technológiai
követelményeket, a
kisgépek beállítási
lehetőségeit.

Szakszerűen kezeli a
Állóképessége,
kisgépeket, képes a
tűrőképessége,
folyamatos, termelésszerű
mozgáskoordináció jó.
használatra.
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a szabályos
munkavégzésre, betartja a
technológiai utasításokat.
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Ismer a kisgépkezelői
feladatok
biztonságtechnikai,
munkavédelmi előírásait.

Balesetmentesen kezeli a
kisgépeket, képes a
biztonságos
munkavégzésre,
rendeltetésszerűen
használja az előírt
védőeszközöket,
védőruházatot.

Szabálykövető, betartja
munkavédelmi
követelményeket.

A kisgépek használata
során vigyáz saját és
munkatársai testi
épségére, valamint vigyáz
a rábízott technika
épségére.

Alkalmazza a
munkatevékenységhez
szükséges kézi
szerszámokat.

Képes a tevékenység
végzéshez kapcsolódó
kéziszerszámok
használatára,
karbantartása.

A munkafolyamatnak
megfelelő szerszámokat
használja.

Törekszik a
balesetmentes
munkavégzésre.

A képzésben résztvevők
ismeri a parkokban,
közterületeken
leggyakrabban előforduló
növényeket, azok
gondozásának és
alakításának legfontosabb
szabályait.

Elvégzi a közterületek,
parkok, házi- és hétvégi
kertek, temetők
gondozási, ápolási
teendőit.

Fontosnak tartja
munkáját, elhivatott,
természetszerető.

Törekszik környezetének
megóvására, felelősséget
érez a természeti
környezettel
kapcsolatban.

Elvégzi a kisgépek
rendszeres karbantartási
feladatait.

Képes kiválasztani a
karbantartást igénylő
szerszámokat, és az ehhez Precízen dolgozik, kitartó
szükséges anyagokat,
napi ellenőrzést végez

Tisztán tartja eszközeit,
gépeit.

Elvégzi a kisgépek
javítási, javíttatási
feladatait.

Képes a gépek hibáinak
felismerésére,
munkaterületen
elvégezhető javítások
megvalósítására,
szabályos jelzésére az
illetékes személy felé.

Képes az önellenőrzésre
és a kisebb hibák önálló
javítására.

Hatékonyan az
útmutatásoknak
megfelelően végzi
feladatát.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
"Az elmúlt években jelentős igény merült fel a munkaerő piacon, települési önkormányzatok,
közfoglalkoztatók, egyéb nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok részéről kisgépkezelők
alkalmazására, akik a települések zöldterületeinek karbantartását, fűnyírást, fák, cserjék gondozását
szakmai felügyelet mellett képesek elvégezni. A képzésbe bevonhatók a 8 általános iskolai
végzettséggel nem rendelkező szakképzetlen felnőttek is, így lehetővé válik munkaerő-piaci helyzetük
javulása. A 14/2004. (IV.19.) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről szóló FMM rendelet 10.§.alapján a kisgépekkel történő
munkavégzés képzés köteles. Az üzemeltető felelőssége, hogy a gép kezelője oktatás keretében
elsajátítsa a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A program során kiemelt célunk a
zöldfelületek kialakítása, fenntartása során alkalmazott gépek, eszközök használatának megismertetése.
A képzést sikeresen teljesítők számára tanúsítványt állítunk ki, mely megfelel a munkavédelmi
előírásoknak. "
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