
 
 

1.54. 

 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

a 

34 521 08 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

I. A szakképzés jogi h{ttere 

 

A szakképzési kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék 

módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet, 

– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,  

– a(z) 34 521 08 mezőgazdas{gi gépész szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet   

alapj{n készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 521 08 

 

A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdas{gi gépész 

 

A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 20. Mezőgazdas{g  

 

[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: XXXI. Mezőgazdas{gi gépész 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3 

 

Elméleti képzési idő ar{nya: 30% 
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Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 

követően 160 óra 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképző évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi vizsga, 

     vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban: 

 

Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében a 20. Mezőgazdas{g 

szakmacsoportra meghat{rozott kompetenci{k birtok{ban. 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: szükségesek 

 

P{lyaalkalmass{gi követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tant{rgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

T{rgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések felsorol{s{t a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek tov{bbi 

részletei az al{bbiak: nincs 
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Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:  

 

évfolyam 

heti órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

éves órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

heti órasz{m 

szabads{vval 

éves órasz{m 

szabads{vval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140 óra  140 óra 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
 

évfolyam 

heti órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

éves órasz{m 

szabads{v 

nélkül 

heti órasz{m 

szabads{vval 

éves órasz{m 

szabads{vval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. sz{mú t{bl{zat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként 

 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

ögy 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

ögy 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

ögy 

elméleti 

heti 

órasz{m 

gyakorlati 

heti 

órasz{m 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztons{g 

Munkahelyi 

egészség és 

biztons{g 

0,5               0,5         

11499-12 

Foglalkoztat{s II.  
Foglalkoztat{s II.           0,5        0,5   

11497-12 

Foglalkoztat{s I. 
Foglalkoztat{s I.           2        2   

10974-12 

Agr{rmunka-, tűz 

és környezet-

védelem 

Munka-, tűz és 

környezetvédelem 0,5               0,5         

11044-12 

Mezőgazdas{gi 

munkagépek 

Mezőgazdas{gi 

munkagépek 
      3     3   3     3   

Mezőgazdas{gi 

munkagépek 

gyakorlat  
    

 
  6 

 
  6   6 

 
  6 

11045-12 

Mezőgazdas{gi 

Szakmai 

sz{mít{sok 
      1               1   
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gépek üzemeltetése Gépüzemeltetés 

gyakorlat 
       6    6   3    12 

11046-12 

Erőgépek 

Mezőgazdas{gi 

erőgépek 
1     2,5     1,5   3,5     1,5   

Mezőgazdas{gi 

erőgépek 

gyakorlat 
  3,5     3     3   6     3 

11047-12 

Mezőgazdas{gi és 

gazd{lkod{si 

alapismeretek 

Mezőgazdas{gi és 

gazd{lkod{si 

ismeretek 
1   

 

1,5   

 

1   1   

 

2,5   

11048-12 

Agr{rgépészeti 

alapfeladatok 

Szakmai alapozó 

ismeretek 
2               2         

Szakmai alapozó 

gyakorlatok   6 

 

    

 

      6 

 

    

Összes óra 5 9,5 8 15 8 15 10,5 21 10,5 21 

Összes óra 14,5 140 23 140 23 31,5 160 31,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali 

rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell 

teljesülnie. 
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2. sz{mú t{bl{zat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Tant{rgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 

Órasz{m 

Összesen 

Órasz{m 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztons{g  

Munkahelyi egészség és 

biztons{g 
18        18 18     18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4        4 4     4 

Munkahelyek kialakít{sa 4        4 4     4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2        2 2     2 

Munkaeszközök 

biztons{ga 
2        2 2     2 

Munkakörnyezeti 

hat{sok 
2        2 2     2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4        4 4     4 

11499-12  

Foglalkoztat{s II. 

Foglalkoztat{s II.       16  16    16  16 

Munkajogi alapismeretek       4  4    4  4 

Munkaviszony létesítése       4  4    4  4 

[ll{skeresés       4  4    4  4 

Munkanélküliség       4  4    4  4 
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11497-12 

Foglalkoztat{s I. 

Foglalkoztat{s I.       64  64    64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1       10  10    10  10 

Nyelvtani rendszerezés 2       10  10    10  10 

Nyelvi készségfejlesztés       24  24    24  24 

Munkav{llalói szókincs       20  20    20  20 

10974-12 

Agr{rmunka -, tűz- és 

környezetvédelem 

Munka-, tűz- és 

környezetvédelem 
18        18 18     18 

Munkavédelem 7        7 7     7 

Tűz- és 

környezetvédelem, 

elsősegélynyújt{s 

7        7 7     7 

Szakmai munkavédelem 4        4 4     4 

11044-12 

Mezőgazdas{gi 

munkagépek 

Mezőgazdas{gi 

munkagépek 
   108   96  204 108   96  204 

Talajművelés gépei    20     20 20     20 

T{panyag-visszapótl{s 

gépei 
   10     10 10     10 

Vetés-, ültetés-, 

pal{nt{z{s gépei 
   21     21 21     21 

Arató-cséplő gépek    28     28 28     28 

Szemestermény 

utókezelés gépei 
   10     10 10     10 

Növényvédelem és 

öntözés gépei 
   19     19 19     19 

Sz{lastakarm{ny 

betakarít{s gépei 
      18  18    18  18 

Gumós növényeket       14  14    14  14 



 7 

 

betakarító gépek 

Sz{llít{s-anyagmozgat{s 

gépei 
      34  34    34  34 

[llattart{s gépei       18  18    18  18 

Kertészeti gépe       12  12    12  12 

Mezőgazdas{gi 

munkagépek gyakorlat 
    216   192 408  216   192 408 

Talajművelés gépei     42      42     

T{panyag-visszapótl{s 

gépei 
    24      24     

Vetés-, ültetés-, 

pal{nt{z{s gépei 
    36      36     

Arató-cséplő gépek     54      54     

Szemestermény 

utókezelés gépei 
    24      24     

Növényvédelem- és 

öntözés gépei 
    36      36     

Sz{lastakarm{ny 

betakarít{s gépei 
       48      48  

Gumós növényeket 

betakarító gépek 
       24      24  

Sz{llít{s-anyagmozgat{s 

gépei 
       72      72  

[llattart{s gépei        24      24  

Kertészet gépei        24      24  

11045-12 

Mezőgazdas{gi gépek 

üzemeltetése 

Szakmai sz{mít{sok    36     36    32  32 

Mezőgazdas{gi erőgépek    15     15    11  11 

Mezőgazdas{gi 

munkagépek 
   21     21    21  21 

Mezőgazdas{gi gépek 

üzemeltetése 
    216   192 408  108   384 492 
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Talajművelés gépei     48    48  24   36 60 

T{panyag-visszapótl{s 

gépei 
    24    24  12   18 30 

Vetés-, ültetés-, 

pal{nt{z{s gépei 
    48    48  24   36 60 

Arató-cséplő gépek     42    42  24   36 60 

Szemestermény 

utókezelés gépei 
    24    24  12   18 30 

Növényvédelem- és 

öntözés gépei 
    30    30  12   30 42 

Sz{lastakarm{ny 

betakarít{s gépei 
       54 54     60 60 

Gumós növényeket 

betakarító gépek 
       24 24     24 24 

Sz{llít{s-anyagmozgat{s 

gépei 
       60 60     60 60 

[llattart{s gépei        24 24     30 30 

Kertészet gépei        30 30     36 36 

11046-12 

Erőgépek 

Mezőgazdas{gi 

erőgépek 
36   90   48  174 126   48  174 

Mezőgazdas{gi erőgépek 10        10 10     10 

Motorok 26        26 26     26 

J{rművezetési ismeretek    54     54 54     54 

Mechanikus teljesítmény-

{tvitel 
   13     13 13     13 

J{rószerkezet, 

korm{nyz{s 
   14     14 14     14 

J{rművek fékezése    9     9 9     9 

Elektromos berendezések       16  16    16  16 

Hidraulikus teljesítmény-

{tvitel 
      18  18    18  18 
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Karbantart{s, 

üzemeltetés 
      14  14    14  14 

Mezőgazdas{gi 

erőgépek gyakorlat 
 126   108   96 330  216   96 312 

Mezőgazdas{gi erőgépek  35       35  30    30 

Motorok  91       91  90    90 

Biztons{gi üzemeltetés, 

vezetés 
    27    27  24    24 

Mechanikus teljesítmény-

{tvitel 
    24    24  24    24 

J{rószerkezet, 

korm{nyz{s 
    27    27  24    24 

J{rművek fékezése     30    30  24    24 

Elektromos berendezések        30 30     30 30 

Hidraulikus teljesítmény-

{tvitel 
       36 36     36 36 

Karbantart{s, 

üzemeltetés 
       30 30     30 30 

11047-12 

Mezőgazdas{gi- és 

gazd{lkod{si 

alapismeretek 

Mezőgazdas{gi- és 

gazd{lkod{si ismeretek 
36   54   32  122 36   80  116 

Növénytermesztési 

alapismeretek 
36        36 36     36 

Sz{ntóföldi növények 

termesztése 
   30     30    24  24 

[llattenyésztési 

ismeretek 
   24     24    24  24 

Gazd{lkod{si ismeretek       32  32    32  32 

11048-12 

Agr{rgépészeti 

alapfeladatok 

Szakmai alapozó 

ismeretek 
72        72 72     72 

Anyagismeret 22        22 22     22 

Géprajz 28        28 28     28 
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Gépelemek 22        22 22     22 

Szakmai alapozó 

gyakorlatok  
 216       216  216    216 

Fémmegmunk{l{s alapjai  36       36  36    36 

Kézi- és gépi forg{csol{s  108       108  108    108 

A fémek alakít{sa  72       72  72    72 

Összesen: 180 342 140 288 540 160 256 480 2386 378 756 160 336 672 2302 

Összesen: 522 140 828 160 736 2386  1134 160 1008  2302 

Elméleti órasz{mok/ar{nya 724/30,3% 714/31% 

Gyakorlati órasz{mok/ar{nya 1662/69,7% 1588/69%  

 

 
Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra 

meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került. 

 

A szakmai- és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell 

teljesülnie. 

 

A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s. 
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A  

11500-12 azonosító sz{mú 

 

Munkahelyi egészség és biztons{g 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11500-12 azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztons{g  

Munkahelyi egészség és biztons{g 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkoz{si 

megbetegedések h{tr{nyos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szab{lyoz{sa 
x     x 

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai  x     

A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Inform{cióforr{sok kezelése  x  x x  

Biztons{gi szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 
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Felelősségtudat   x  x x 

Szab{lykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Visszacsatol{si készség x    x  

Ir{nyíthatós{g   x  x  

Ir{nyít{si készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigy{zatoss{g  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy      18 óra 

 

1.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos 

munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges 

kompetenci{k elsaj{títtat{sa. 

Nincsen előtanulm{nyi követelmény. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek     4 óra 

A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége 

 Történeti {ttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztons{gi és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek 

megvalósít{s{ra szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés 

személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember 

egészségére és testi épségére 

A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a 

munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei 

 A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és 

a munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok 

jelentősége a munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő 

megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt 

technológia, a biztons{gi berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési 

intézkedések fogalma, fajt{i, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztons{g-

munkaegészségügy) 

 Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom 

meghat{roz{sai.  

1.3.2. Munkahelyek kialakít{sa      4 óra 

Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai 

 A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, 

priorit{sok. 

Szoci{lis létesítmények 
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 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek 

biztosít{sa, megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és 

felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgat{s 

 Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A 

kézi anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése 

 Rakt{roz{s 

 [ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri 

alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka 

tilalma, ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak 

szab{lyai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztons{ga      2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalom meghat{roz{sa. 

Munkaeszközök dokument{ciói 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, haszn{latba vételének 

dokument{ciós követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) 

meghat{rozott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget 

tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok 

 Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g, 

meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési elj{r{s. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei 
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 Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós, 

üzemviteli és emberi tényezők szerepe. [ltal{nos üzemeltetési 

követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos 

működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok      2 óra 

Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes 

anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok 

valamint a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés 

jelentősége a munkahelyen. 

A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése 

A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek 

biztosít{s{ban, a munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések 

megelőzésben. A munkav{llalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek     4 óra 

A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és 

méltós{got tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők ({llam, 

munk{ltatók, munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló 

2000. évi XXV. törvény, illetve a Korm{ny, illetve az {gazati miniszterek 

rendeleteinek szab{lyoz{si területei a tov{bbi részletes követelményekről. 

A szabv{nyok, illetve a munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ell{tandó feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkoz{si megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s, mint a megelőzés 

eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
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 A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

- 

1.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s)  

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi t{rgyú 

jogszab{lyok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkoz{si 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. h{zi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.5.2 A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előad{s egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

v{lasztott) szakma 

szab{lyainak veszélyei, 

{rtalmai 

 

1.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A  

11499-12 azonosító sz{mú 

 

Foglalkoztat{s II. 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

11499-12 Foglalkoztat{s II. 

Foglalkoztat{s II. 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

av
is

zo
n

y
 

lé
te

sí
té

se
 

[
ll

{s
k

er
es

és
 

M
u

n
k

an
él

k
ü

li
sé

g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x x   

Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat   x  

Feltérképezi a karrierlehetőségeket   x  

V{llalkoz{st hoz létre és működtet    x 

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít   x  

Di{kmunk{t végez  x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei, 

munkav{llaló felelőssége x x   

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k x x   

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka) x x   

[ll{skeresési módszerek   x  

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése    x 

Munkaügyi szervezetek   x  

Munkav{llal{shoz szükséges iratok  x   

Munkaviszony létrejötte  x   

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és 

nyugdíjbiztosít{si összefüggései x x   

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei    x x 

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és 

p{lyav{laszt{si tan{csad{s)    x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x x x x 

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban x x x x 

Elemi szintű sz{mítógéphaszn{lat x x x x 

Inform{cióforr{sok kezelése x x x x 

Köznyelvi beszédkészség x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Önfejlesztés x x x x 

Szervezőkészség   x x 

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Kapcsolatteremtő készség  x x x 

Hat{rozotts{g x x x x 
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MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Logikus gondolkod{s x x x x 

Inform{ciógyűjtés x x x x 
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2. Foglalkoztat{s II. tant{rgy        16 óra 

 

2.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 
A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a 

munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsaj{tít{s{ra. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 

Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok, 

együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott 

k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése, 

felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g. 

Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony. 

Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s, fajt{i: atipikus 

munkavégzési form{k az új munka törvénykönyve szerint (t{vmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s (mezőgazdas{gi, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői jogviszony, 

h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett di{kmunka, önkéntes 

munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt 

bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő. 

Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si 

összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és 

j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Áll{skeresés         4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si 

t{mogat{sok ismerete. 

Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megv{laszt{sa, motiv{ciós levél 

felépítése. 

[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai 

Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai unióban történő {ll{skeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba 

történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe. 

Munkaerő-piaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó 

(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós Port{l 

(NPP).  

[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség        4 óra 

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való 

törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj 

előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.  

Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.  

Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja, 

közfoglalkozat{s főbb szab{lyai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések, 

béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok). 

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni 

v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés, 

v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai. 

A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s, 

munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub, 

pszichológiai tan{csad{s. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

-  

2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

2.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s) 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepj{ték  x   

1.11. h{zi feladat   x  

 

2.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

1.7. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leír{s készítése  x   

2.3. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megold{sa  x   

2.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 
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értékeléssel.  
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megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 
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A 11497-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

11497-12 Foglalkoztat{s I. 

Foglalkoztat{s I. 

N
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k
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkoz{ssal) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatv{nyt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s, 

együttműködés melletti munk{t végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran 

haszn{lt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai p{rbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reag{l{s egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Nyelvi magabiztoss{g  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Inform{ciógyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkod{s      x   

 



27 

 

3. Foglalkoztat{s I. tant{rgy        64 óra 

 

3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a di{kok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkoz{st is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Tov{bb{ egyszerű 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló 

idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s mellett képes legyen eredményesen végezni a 

munk{j{t.  

Cél, hogy a rendelkezésre {lló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, 

illetve a mondatszerkesztési elj{r{sokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve 

történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanul{si készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó 

t{rsalg{si témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon 

meg a szakm{j{hoz kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1      10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók {tismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolj{k azokat, hogy a 

munkav{llal{shoz kapcsolódóan az {ll{sinterjú sor{n ne okozzon gondot 

sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó egyszerű mondatokban történő v{laszok megfogalmaz{sa. A 

témakör elsaj{tít{sa révén a di{k alkalmass{ v{lik a munkavégzés sor{n az 

elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó {ltal 

idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 

illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 

helyes igeidő haszn{lattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 

reag{lni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztoss{g csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos haszn{lata révén fog megvalósulni. 

 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2      10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagad{s, 

a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - haszn{lata révén a di{k képes lesz egzaktabb módon 

idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkoz{sban 

egyar{nt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az {ll{sinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a v{laszt kihaszn{lva az a 3 alapvető 
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igeidő, a segédigék {ltal biztosított nyelvi precizit{s adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szab{lyainak elsaj{tít{sa révén 

alkalmass{ v{lik a di{k arra, hogy egy munkahelyi {ll{sinterjún megértse a 

feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tiszt{zó kérdéseket 

tudjon feltenni a munkahelyi meghallgat{s sor{n.  

 

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés       24 óra 

/Az induktív nyelvtanul{si képesség és az idegennyelvi asszociatív 

memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/  

A 24 ór{s nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a di{k 

idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 

nyelvtanul{si képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 4 alapvető t{rsalg{si témakörön keresztül valósul meg. 

Az induktív nyelvtanul{si képesség {ltal egy adott idegen nyelv 

struktúr{j{t meghat{rozó szab{lyok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 

tanuló. Ahhoz, hogy a di{k koherensen l{ssa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reag{lni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 

megtanul{s{nak képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a v{laszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi t{rsalg{si témakörök 

elsaj{tít{sa sor{n valósul meg.  

Az elsaj{títandó témakörök: 

- személyes bemutatkoz{s 

- a munka vil{ga 

- napi tevékenységek, aktivit{s 

- étkezés, sz{ll{s 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódol{si 

képességfejlesztés is, amely sor{n a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szab{lyaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.3.4. Munkav{llalói szókincs       20 óra 

/Munkav{llal{ssal kapcsolatos alapvető szakszókincs elsaj{tít{sa/ 

A 20 ór{s szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 ór{s 3 alapozó témakör 

elsaj{tít{sa ut{n lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a di{k egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenci{val be tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkoz{ssal. A témakör tananyag{nak 

elsaj{tít{sa révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi orsz{gban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatv{ny kitöltését. Elsaj{títja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmass{ teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 
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munkakörülményekről t{jékozódjon. A témakör tanul{sa sor{n közvetlenül 

a szakm{j{ra vonatkozó gyakran haszn{lt kifejezéseket saj{títja el. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Az ór{k kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy m{sik fele pedig sz{mítógépes 

tanteremben, hiszen az oktat{s egy jelentős részben digit{lis tananyag {ltal t{mogatott 

form{ban zajlik. 

 

3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

A tananyag kb. fele digit{lis tartalmú oktat{si anyag, így speci{lisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységform{k. 

 

3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek 

(aj{nl{s)  

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport oszt{ly 

1.1 magyar{zat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanul{s  x   

1.8. szerepj{ték  x   

1.9. h{zi feladat x    

1.10. 
digit{lis alapú 

feladatmegold{s 
x    

 

3.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x  x  

1.6. 
Inform{ciók feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    
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2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélír{s x    

2.2. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex inform{ciók körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaform{k körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgoz{s 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.6. A tant{rgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

A  

10974-12 azonosító sz{mú 

 

 Agr{r munka-, tűz- és környezetvédelem 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 10974-12 azonosító sz{mú, Agr{rmunka -, tűz- és környezetvédelem megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak, és a témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

 

10974-12 Agr{rmunka-, tűz- és 

környezetvédelem  

Munka-, tűz- és 

környezetvédelem 

M
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em
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FELADATOK 
Munkája során betartja és betartatja a munka-, tűz- 

és környezetvédelmi szabályokat 
x x x 

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén 

munkakörének megfelelően intézkedik 
x x x 

A munkaterületet a vonatkozó szabályoknak 

megfelelően alakítja ki 
x  x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz 

részt, betartja a munkaterületére vonatkozó 

szabályokat 
x  x 

Munkája során használja az egyéni 

védőeszközöket 
x  x 

Ellenőrzi a biztonságos és az egészségre nem 

ártalmas munkafeltételeket 
x  x 

Betartja és betartatja a veszélyes anyagok 

kezelésére vonatkozó előírásokat 
 x x 

Betartja és betartatja a szelektív és a veszélyes 

hulladékgyűjtés és tárolás szabályait 
 x x 

Elsősegélyt nyújt, szükség szerint részt vesz a 

mentésben 
 x  

Tűz esetén jelzi azt, és részt vesz az oltásban  x x 

SZAKMAI ISMERETEK 
A munkavédelemi szabályozás és felügyelet 

rendszere 
x   

A munkáltatók munkavédelmi feladatai, a 

munkavállalók jogai és kötelességei 
x   

A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei x   

Munkabiztonsági-, balesetelhárítási- és 

munkaegészségügyi fogalmak 
x   

Munkaélettan, ergonómia x   

A villamosság biztonságtechnikája, villámvédelem x x  

A tűzvédelem feladatai, jogi szabályozása  x  

Égéselméleti alapfogalmak, a tűzoltás lehetőségei 

és módjai 
 x  
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Tűzoltó eszközök és készülékek  x  

A környezetvédelem szabályozása és felügyeleti 

rendszere 
 x  

A környezetvédelem területei és feladatai  x  

Hulladékok, hulladékkezelés  x  

Veszélyes anyagok, biztonsági adatlap  x  

Az elsősegélynyújtás szabályai, végrehajtása 

különböző sérülések esetén 
 x  

A munkavégzés általános szabályai   x 

A mezőgazdasági erő- és munkagépek kezelése és 

üzemeltetése során betartandó szabályok 
  x 

A szakképesítéshez kapcsolódó speciális munka-, 

tűz- és környezetvédelmi szabályok 
  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyéni védőeszközök, biztonsági berendezések 

használata 
x  x 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, színek 

és táblák értelmezése 
x  x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

alkalmazása 
 x x 

Elsősegélynyújtás   x  

Olvasott vagy hallott szakmai szöveg megértése x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 
Szabálykövetés x x x 

Felelősségtudat  x x 

Önfegyelem   x 

T[RSAS KOMPETENCI[K 
Irányíthatóság x x x 

Irányítási készség  x  

Határozottság  x x 

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Körültekintés, elővigyázatosság x x x 

Lényegfelismerés, lényeglátás  x x 

Áttekintő képesség  x x 
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4.  Munka-, tűz- és környezetvédelem tant{rgy     18 óra 

 

4.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a biztons{gos és egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés feltételeit, foglalkoz{si {rtalmak, balesetek megelőzésének módjait, 

a villamos {ram biztons{gtechnik{j{t, a tűzvédelem szab{lyait és a 

természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ismerjék fel a balesetek sor{n 

keletkezett sérüléseket, és legyenek képesek az elsősegély-nyújt{si teendők 

ell{t{s{ra. Munkavégzés sor{n alkalmazz{k a munka-, tűz- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos szab{lyokat. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret:  

égéstechnikai fogalmak, villamos {ram hat{si,  

természetvédelem 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. Munkavédelem     7óra 

A munkavédelemi szab{lyoz{s és felügyelet rendszere 

Munkavédelem fogalma, feladata, területei 

A munk{ltatók munkavédelmi feladatai, a munkav{llalók jogai és 

kötelességei 

Baleset, munkabaleset, üzemi baleset fogalma, teendők baleset esetén 

Foglalkoz{si {rtalmak, foglalkoz{si megbetegedés 

Foglakoz{si {rtalmak megelőzésének módjai 

Védőeszközök feladata, csoportosít{sa, egyéni védőeszközök juttat{sa, 

haszn{lat{nak szab{lyai 

A munkavégzés t{rgyi- és személyi feltételei 

Egészségügyi alkalmass{gi vizsg{latok célja, típusai 

Munkavédelmi oktat{s célja, módja, ideje 

Biztons{gi szín és alakjelek 

Munkabiztons{gi-, balesetelh{rít{si- és munkaegészségügyi fogalmak 

Munkahelyek fűtése, szellőztetése, megvil{gít{sa 

Hidegben és melegben történő munkavégzés fogalma, szab{lyai 

Munkaélettan fogalma, feladatai, munkahelyek kialakít{s{nak ergonómiai 

szab{lyai 

Kezelőszervek, kezelőülés ergonómiai szab{lyai 

A villamoss{g biztons{gtechnik{ja, 

A villamos {ram élettani hat{sai, villamos {ram okozta sérülések 

Érintésvédelem módjai, eszközei 
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Villamos h{lózatok, készülékek haszn{lat{nak szab{lyai 

Vill{ml{s, vill{mvédelem 

 

4.3.2. Tűz- és környezetvédelem, elsősegélynyújt{s   7 óra 

A tűzvédelem feladatai, jogi szab{lyoz{sa 

Tűzoltós{g szervezete és feladatai 

[llampolg{rok tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai 

Épületek és helységek tűzoszt{lyba sorol{sa 

Éghető anyagok tűzoszt{lyba sorol{sa, jelképei 

Égéselméleti alapfogalmak, a tűzolt{s lehetőségei és módjai 

Tűzolt{sra alkalmas anyagok, azok oltóhat{sa 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Tűzvédelmi szab{lyzat, tűzriadó terv 

Mezőgazdas{gi munk{k tűzveszélyei, megelőzés módjai 

Környezet, környezetvédelem fogalma, célja, feladatai 

A környezetvédelem szab{lyoz{sa és felügyeleti rendszere 

A környezetvédelem eszközei és területei 

Termőföld és a víz védelmével kapcsolatos faladatok 

Légszennyező anyagok, a levegő védelmének feladatai, légszennyezés 

hat{sai 

T{j és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Hulladékok fogalma, csoportosít{sa, veszélyes hulladékok 

Hulladékgazd{lkod{s, hulladékok kezelésének szab{lyai 

Veszélyes anyagok csoportosít{sa, jelölésük, biztons{gi adatlapok  

Az elsősegélynyújt{s {ltal{nos szab{lyai 

Eszméletlenség vizsg{lata, stabil oldalfekvés 

Újraélesztés szab{lyai, végrehajt{sa 

A csontrendszer sérülései ell{t{sa 

Vérzések fajt{i, jellemzői, ell{t{sa 

Égési sérülések keletkezése, fokozatai, ell{t{suk 

Mérgezések ell{t{s{nak szab{lyai 

 

4.3.3. Szakmai munkavédelem      4 óra 

A mezőgazdas{gi munkavégzésre vonatkozó {ltal{nos munkavédelmi 

szab{lyok 

A munkaeszközök haszn{lat{ra vonatkozó {ltal{nos követelmények 

A mezőgazdas{gi erő- és munkagépek kezelése és üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

Mezőgazdas{gi erő- és munkagép összekapcsol{s{ra vonatkozó 

munkavédelmi szab{lyok 

Mezőgazdas{gi erőgéppel vontatott pótkocsis sz{llít{sra vonatkozó munka- 

és tűzvédelmi szab{lyok 

Talajművelésre, t{panyag-visszapótl{sra, vetésre, ültetésre vonatkozó 
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munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

Növényvédelmi munk{kkal kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szab{lyok 

Betakarít{sra, betakarítógépek üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szab{lyok 

[llattart{si munk{kra vonatkozó munka- és környezetvédelmi szab{lyok 

Gépjavít{sra, karbantart{sra vonatkozó munka- és környezetvédelmi 

szab{lyok 

   

4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

Tanterem 

 

4.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) 

 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.  magyar{zat   x  

2.  elbeszélés   x  

3.  megbeszélés  x   

4.  szemléltetés   x  

5.  h{zi feladat x    

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. V{laszol{s ír{sban mondatszintű x    
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kérdésekre 

2.2. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x    

 

4.6. A tant{rgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A  

11044-12 azonosító sz{mú 

 

Mezőgazdas{gi munkagépek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11044-12 azonosító sz{mú, Mezőgazdas{gi munkagépek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a 

témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k 

 

 

 

Mezőgazdas{gi munkagépek 
Mezőgazdas{gi munkagépek  

gyakorlat 

  

 

 

 

 

                          11044-12 Mezőgazdas{gi munkagépek 
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FELADATOK 

Erő- és munkagépkapcsolatot létesít            x x x   x x x x x x 

Napi karbantart{st végez            x x x x x x x x x x x 

Talajművelő-gépet előkészít üzemeltetésre x           x          x 

T{panyag-visszapótló gépet előkészít üzemeltetésre  x           x          

Vető-, ültető- és pal{nt{zó gépet előkészít üzemeltetésre   x                    
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Növényvédő- és {poló gépet előkészít üzemeltetésre      x     x      x     x 

Öntözőgépet, berendezést előkészít üzemeltetésre      x           x      

Kertészeti gépet, berendezést előkészít üzemeltetésre           x           x 

Sz{lastakarm{ny-betakarító gépet előkészít üzemeltetésre         x           x   

Gabona-betakarító gépet előkészít üzemeltetésre    x           x        

Kukoricabetakarító gépet előkészít üzemeltetésre    x           x        

Majorgépeket előkészít üzemeltetésre     x           x       

Gumós- és kabakos növényeket betakarító gépet előkészít üzemeltetésre        x           x    

Zöldség- és gyümölcs betakarító gépet előkészít üzemeltetésre           x           x 

T{jjellegű növényeket betakarító gépet előkészít üzemeltetésre    x       x    x       x 

Folyamatos és szakaszos üzemű sz{llító előkészít üzemeltetésre         x           x   

Pótkocsit előkészít üzemeltetésre         x x          x x  

Mezőgazdas{gi rakodógépet előkészít üzemeltetésre         x           x   

[llattartó-telepi gépet, berendezést előkészít üzemeltetésre           x           x  

Előkészíti üzemeltetésre a földútkészítő- és karbantartó gépeket         x           x   

Fejő- és tejkezelő gépeket előkészít üzemeltetésre          x           x  

Mezőgazdas{gi munkagépet, rakodógépet, önj{ró betakarítógépet, szakmai 

ir{nyít{s mellet javít, {llag- és értékmegóv{si munk{latokat végez 

           x x x x x x x x x x x 
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Garanci{lis, jót{ll{si, szavatoss{gi jogokat alkalmaz            x x x x x x x x x x x 

Elvégzi az adminisztr{ciós feladatokat x x x x x x x x x x x            

Munk{ja sor{n betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyokat            x x x x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Erőgépek vonó-, függesztő- és emelő szerkezeteinek szerkezeti felépítése, 

beszab{lyoz{sa 

x           x           

Talajművelő-gépek szerkezeti felépítése, be{llít{sa x           x           

T{panyag-visszapótló gépek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa  x           x          

Vető-, ültető- és pal{nt{zó gépek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa, 

ellenőrzése 

  x           x         

Növényvédő és {poló gépek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa, 

ellenőrzése 

     x           x      

Öntözőgépek, berendezések szerkezeti felépítése, működése, előkészítése 

üzemeltetésre 

     x           x      

Kertészeti gépek alkalmaz{si területei, szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa           x           x 

Sz{lastakarm{ny-betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa       x             x   

Gabona-betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa    x           x        

Kukoricabetakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa    x           x        

Magtisztító gépek, szemestermény sz{rító berendezések szerkezeti felépítése, 

működése  

    x           x       

Gumós növényeket betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa        x           x    

Zöldség- és gyümölcs betakarító gépek szerkezeti felépítése, működési elve            x           x 
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T{jjellegű növényeket betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa    x       x    x       x 

Mezőgazdas{gi munkagépek, önj{ró betakarítógépek napi és időszakos 

karbantart{sa 

x x x x x x x x   x x x x x x x x x   x 

Folyamatos- és szakaszos üzemű sz{llító eszközök alkalmaz{si területei, 

szerkezeti felépítése, sz{llít{si teljesítményt befoly{soló tényezők 

        x           x   

Sz{rító- és tisztítógépek szerkezeti felépítése, működése, előkészítése 

üzemeltetésre 

    x           x       

Földutak építésére és karbantart{s{ra haszn{lt gépek kialakít{sa, be{llít{sa         x           x   

Mezőgazdas{gi rakodógépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei, szerkezeti 

felépítése, működése 

        x           x   

Ist{llók, fejőh{zak kialakít{sa, gépészeti berendezései 
         x           x  

[llattartó-telepi gépek alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, működése, 

beszab{lyoz{sa 

         x           x  

Fejő- és tejkezelő gépek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa          x           x  

Mezőgazdas{gi rakodógépek, {llattartó-telepi gépek napi és időszakos 

karbantart{sa 

        x x          x x  

Munkagépek, önj{ró betakarítógépek t{rol{sra történő előkészítése, 

korrózióvédelem 

           x x x x x x x x x x x 

Mezőgazdas{gi munkagépek javít{sa            x x x x x x x x x x x 

Összekapcsol{sra, be{llít{sra, karbantart{sra vonatkozó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szab{lyok 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Mezőgazdas{gi erőgépek kezelése            x x x   x x x x  x 

Szerelőszersz{mok haszn{lata            x x x x x x x x x x x 
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Komplex jelzésrendszerek alkalmaz{sa            x x x x x x x x x x x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok alkalmaz{sa            x x x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Mozg{skoordin{ció             x x x x  x x x x x x 

Ön{llós{g x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x            

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Ir{nyíthatós{g x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Visszacsatol{si készség x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Segítőkészség            x x x x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Ismeretek helyén való alkalmaz{sa            x x x x x x x x x x x 

Logikus gondolkod{s x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Lényegfelismerés, lényegl{t{s x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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5.  Mezőgazdas{gi munkagépek       204 óra 
*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

5.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdas{gi munkagépek, önj{ró betakarítógépek és a 

rakodógépek alkalmaz{si területeit, {ltal{nos szerkezeti felépítését, működési elvét. 

Alkalmaz{s szintjén saj{títs{k el a mezőgazdas{gi munkagépek üzemeltetésre 

történő előkészítését, a beszab{lyoz{s alapelveit és az üzemeltetés szab{lyait. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdas{gi- és gazd{lkod{si ismeretek 

- talaj tulajdons{gai, talajművelés alapműveletei 

Szakmai sz{mít{sok mezőgazdas{gi munkagépek témaköre 

 

5.3. Témakörök  

 

5.3.1. Talajművelés gépei      20 óra 

Gépcsoport fogalma, mezőgazdas{gi erőgépek, munkagépek, kapcsoló 

szerkezetek 

Talajművelés alapműveletei és gépei 

Az eke munk{ja, bar{zdaszelet geometri{ja, a sz{nt{s célja 

Ekék csoportosít{sa 

Az ekék munk{j{val kapcsolatos agrotechnikai és műszaki követelmények 

Ekék munkavégző és kiegészítő szerkezeti egységei, azok feladata és típusai 

Függesztett ekék szerkezeti felépítése, be{llít{sai 

Félig függesztett ekék típusai, szerkezeti felépítése, be{llít{sa 

V{ltvaforgató ekék jellemző, alkalmaz{si területei 

Különleges ekék, alkalmaz{si területei 

Sz{nt{si módok, sz{nt{si hib{k, azok okai és elh{rít{sa 

T{rcs{s talajművelő gépek munk{ja, csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

T{rcsalevél jellemzői, t{rcsatag szerkezeti felépítése 

X és V elrendezésű t{rcs{k jellemzői 

Függesztett és vontatott t{rcs{k szerkezeti felépítése, be{llít{sa 

T{rcs{s talajművelő gépek karbantart{sa, üzemeltetésének szab{lyai, 

munkavédelmi előír{sok 

[sóboron{k feladata, alkalmaz{si területe, szerkezeti felépítése 

Talajlazító munkagépek csoportosít{sa, művelési mélységük, alkalmaz{si 

területük 

A boron{k feladata, csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Hengerek feladata, csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Talajmaró, munk{ja, alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, be{llít{si feladatai 

Sorközművelő kultiv{torok, feladata, alkalmaz{si területe, művelőszersz{mai 
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A sorközművelő kultiv{torok szerkezeti felépítése, be{llít{sa, üzemeltetésének 

szab{lyai 

Kombin{lt talajművelő gépek feladata, előnyei, alkalmaz{si területe 

Könnyű- és nehéz mag{gykészítő kombin{torok szerkezeti felépítése, 

be{llít{sa, üzemelésük szab{lyai 

Különleges talajművelő gépek 

   

5.3.2. T{panyag-visszapótl{s gépei     10 óra 

Növényi t{panyagok csoportosít{sa, jellemzői 

Szervestr{gya-szórókkal szemben t{masztott agrotechnikai és műszaki 

követelmények 

Szervestr{gya-szóró gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Hígtr{gya kijuttató pótkocsik típusai, jellemzői, alkalmaz{si területei 

Kompresszoros tart{lykocsi szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése, 

kiszórt mennyiség v{ltoztat{s{nak lehetőségei 

Rot{ciós kompresszor szerkezete, működése 

A hígtr{gya kijuttat{s{nak módjai, eszközei 

Ist{llótr{gya-szóró gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Ist{llótr{gya-szóró pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, kiszórt 

mennyiség v{ltoztat{s{nak lehetőségei 

Ist{llótr{gya-szóró pótkocsik szóró- és anyagtov{bbító szerkezetei, meghajt{si 

módjai 

Ist{llótr{gya-szóró pótkocsi karbantart{sa, be{llít{sa, üzemeltetésének és 

munkavédelmének szab{lyai 

Műtr{gyaszóró gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Műtr{gyaszóró gépek {ltal{nos szerkezeti felépítése 

Szórószerkezet típusok műszaki jellemzői, működési elvei 

Függesztett és vontatott műtr{gyaszóró gépek szerkezeti felépítése, kiszórt 

mennyiség be{llít{sa, üzemeltetésük szab{lyai 

Műtr{gy{k kezelésének gépei, eszközei 

Folyékony műtr{gy{k kijuttat{sa 

 

5.3.3. Vetés-, ültetés-, pal{nt{z{s gépei    21 óra 

A vetés jellemzői, vetési módok, vetőgépek csoportosít{sa 

Gabonavetőgépekkel szemben t{masztott agrotechnikai- és műszaki 

követelmények 

Gabonavetőgépek {ltal{nos szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek faladata 

Gabonavetőgépek vetőszerkezeteinek szerkezeti felépítése, működési elve, 

kivetett magmennyiség v{ltoztat{sa 

Sornyitó szerkezetek típusai, alkalmaz{si területei 

Nyomjelző szerkezet feladata, kialakít{sa, be{llít{sa 

Mechanikus vetőszerkezetű gabonavetőgépek be{llít{sa, karbantart{sa 

Pneumatikus gabonavetőgépek szerkezeti felépítése, működése 
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Gabonavetőgépek üzemeltetésének és munkavédelmének szab{lyai 

Szemenkénti vetőgépek feladata, csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Szemenkénti vetőgépek {ltal{nos szerkezeti felépítése 

Mechanikus- és pneumatikus vetőszerkezetek szerkezeti felépítése, működése, 

tőt{vols{g v{ltoztat{s{nak lehetőségei 

Pneumatikus működésű szemenkénti vetőgép szerkezeti felépítése, 

karbantart{sa, be{llít{sa, üzemeltetés szab{lyai 

Direktvető gépek 

Burgonyaültető gépek feladata, csoportosít{sa 

Szorítóujjas- és merítőkanalas ültetőgépek szerkezeti felépítése, működése, 

be{llít{sa és üzemeltetésük szab{lyai 

Pal{nt{zó gépek feladata, csoportosít{sa 

Szorítót{rcs{s- és szorítóujjas pal{nt{zó gépek szerkezeti felépítése, 

működése, be{llít{sa és üzemeltetésük szab{lyai 

  

5.3.4. Arató-cséplő gépek       28 óra 

 

Az arató-cséplő géppel betakarítható szemestermények 

A kal{szos gabona betakarít{s technológi{ja 

Arató-cséplő gépekkel szemben t{masztott követelmények 

Az arató-cséplő gép {ltal{nos szerkezeti felépítése, működési elve, a 

termény útja 

Az aratószerkezet szerkezeti részeinek működése, be{llít{sa 

A cséplőszerkezet feladata, szerkezeti megold{sai 

A cséplőszerkezet szerkezeti részei, azok feladata, meghajt{sa, működése 

Cséplőszerkezet {llít{si lehetőségei, helytelen be{llít{s következményei 

Cséplőszerkezet megold{sok, axi{lis cséplőszerkezet 

Szalmar{zó l{d{k feladata, kialakít{sa, szalmalazító szerkezetek 

A tisztítószerkezet feladata, szerkezeti megold{sai 

Tisztítószerkezet szerkezeti részei, azok kialakít{sa meghajt{sa 

A tisztítószerkezet {llít{si lehetőségei, helytelen be{llít{s következményei 

Az arató-cséplő gép kiegészítő szerkezeti egységei, azok feladata műszaki 

megold{sai 

A szemveszteség ellenőrzése és mérése 

Az arató-cséplő gép erő{tviteli berendezései, munkavégző szerkezeti 

egységek hajt{sa 

Arató-cséplő gépek j{rószerkezetének hajt{si módjai, azok szerkezeti 

megold{sai 

Arató-cséplő gépek üzemeltetésének szab{lyai 

Üzemzavar jellegű hib{k és azok elh{rít{sa 

Arató-cséplőgép fedélzeti inform{ciós rendszere 

A kukorica betakarít{s{nak módjai és gépei 

Csőtörő-fosztó gépek szerkezeti felépítése, működési elve 
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Morzsolva történő betakarít{s technológi{ja és gépei 

A csőtörő adapter szerkezeti felépítése, működése, be{llít{si feladatai 

Az arató-cséplő gép {tszerelése és be{llít{sa kukorica betakarít{sra 

A kukoricasz{r kezelése, zúz{sa, al{forgat{sa 

Napraforgó adapterek szerkezeti felépítése, működési elve, be{llít{sa 

Arató-cséplő gép {talakít{sa és be{llít{sa, napraforgó betakarít{s{ra 

Hüvelyes növények betakarít{sa, alkalmazott technológi{k adapterek  

Arató-cséplő gépek üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi előír{sai 

 

5.3.5. Szemestermény utókezelés gépei     10 óra 

Szemes termények utókezelésének munkaműveletei és gépei 

Tisztít{s, oszt{lyoz{s fogalma 

Magvak szétv{laszt{s{nak elvei és eszközei 

Rost{k csoportosít{sa, elrendezése, rostaszerkezetek működése 

Hengeres triőr feladata, szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa 

V{logatószalagok alkalmaz{si területe, működési elve 

Sz{lcsatorn{k alkalmaz{si területe, működési elve 

M{gneses magtisztítók alkalmaz{sa, szerkezete, működése 

Az összetett magtisztító-gép szerkezeti felépítése, működési elve, be{llít{sa 

Szemes termények sz{rít{sa, t{rol{sa 

Sz{rít{si alapfogalmak, sz{rít{si jelleggörbe 

Toronysz{rítók szerkezeti felépítése, működési elve  

Mobil toronysz{rítók 

Kaparól{ncos-t{lc{s sz{rítók szerkezeti felépítése működési elve 

Szemestermény sz{rítók üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi szab{lyai  

 

5.3.6. Növényvédelem- és öntözés gépei                   19 óra 

Növényvédelmi módszerek és elj{r{sok 

A vegyszeres növényvédelem gépeinek csoportosít{sa 

Permetezőgépekkel szemben t{masztott követelmények 

Permetezőgépek szerkezeti felépítése, a folyadék úja 

Tart{ly, keverők, szűrők feladata, kialakít{sa 

Szivattyúk feladata, típusai, szerkezeti felépítésük, működésük 

Nyom{sszab{lyzó, légüst feladata, szerkezeti kialakít{sa 

Permetezőgépek szórókeretei és szórófejei 

Cseppképzési módok és szórófejek 

Ventill{torok alkalmaz{si területei, jellemzői 

Sz{ntóföldi permetezőgép be{llat{sa, ellenőrzése, üzemeltetésének szab{lyai 

Favédelmi permetezőgép be{llat{sa, ellenőrzése, üzemeltetésének szab{lyai 

Permetezőgépek üzemeltetésének munka- és környezetvédelmi szab{lyai 

Cs{v{z{s célja, cs{v{z{si módok 

Cs{v{zó gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Mobil cs{v{zógép szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa, 
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üzemeltetésének szab{lyai 

Cs{v{zó gépek üzemeltetésekor betartandó munka- és környezetvédelmi 

előír{sok  

Öntözés jelentősége, öntözési módok 

Öntözőberendezésekkel szemben t{masztott követelmények 

Öntözőberendezések fő szerkezeti egységei 

Szivattyúk műszaki jellemzői, szerkezeti felépítése, működése 

Csővezetékek és szerelvények 

Szórófejek feladata, billenőkaros szórófejek működése, beszab{lyoz{sa 

Esőztető öntözőberendezések műszaki jellemzői, alkalmaz{si területi, 

{ttelepítésük 

Csévélhető sz{rnyvezetékes öntözőberendezések szerkezeti felépítése, 

üzemeltetése 

Csepegtető öntözőberendezések 

Öntözőberendezések üzemeltetése sor{n betartandó munka- és 

környezetvédelmi előír{sok 

 

5.3.7. Sz{lastakarm{ny betakarít{s gépei    18 óra 

Sz{lastakarm{ny betakarít{si technológi{k 

Kasz{lógépek feladata, csoportosít{sa 

Altern{ló mozg{sú kaszaszerkezet szerkezeti felépítése, működési elve, 

be{llít{si- és karbantart{si feladatai 

Altern{ló kasz{k alkalmaz{si területei 

Sz{rsértő szerkezetek feladata, szerkezeti kialakít{sa 

Vontatott- és önj{ró kasz{lógépek szerkezeti felépítése, be{llít{sa, 

üzemeltetése 

Rot{ciós ellenkéses v{gószerkezet alkalmaz{si területe, szerkezeti kialakít{sa 

Rot{ciós ellenkés nélküli v{gószerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, 

karbantart{sa 

Függesztett rot{ciós kasz{lógépek szerkezeti felépítése, be{llít{sa, 

karbantart{sa, üzemeltetésének szab{lyai 

Vontatott rot{ciós kasz{lógépek 

Kasz{lógépek üzemeltetésének munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyai 

Rendkezelés gépei, munkaműveletek 

Kényszerhajt{sú rendkezelők szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa 

Talajhajt{sú rendkezelő szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa 

Rendfelszedő szerkezetek feladata, szerkezeti kialakít{sa, alkalmaz{sa 

Rendfelszedő pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa, 

üzemeltetésének szab{lyai 

B{l{zó gépek feladata, csoportosít{sa 

Kis has{bb{l{t készítő gépek szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés 

folyamata, be{llít{sa 

Nagy has{bb{l{t készítő gépek  
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V{ltozó présterű körb{l{zók szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés 

folyamata, be{llít{sa 

[llandó présterű körb{l{zók szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés 

módjai, be{llít{si feladatai 

Körb{la csomagol{s gépei 

Szecsk{z{sos terménybetakarít{s technológi{ja és gépei 

Szecsk{zószerkezetek szerkezeti felépítése, működése, karbantart{sa, 

szecskahossz v{ltoztat{sa  

Szecsk{zógépek, szerkezeti felépítése, be{llít{sa, karbantart{sa, 

üzemeltetésének szab{lyai 

Sz{lastakarm{ny betakarító gépek üzemeltetésének munka-, tűz- és 

környezetvédelmének szab{lyai 

 

5.3.8. Gumós növényeket betakarító gépek    14 óra 

A burgonyabetakarít{s munkaműveleti 

A burgonyasz{r elt{volít{s{nak módjai és gépei 

A burgonya betakarít{si technológi{k és gépek 

Burgonyakiszedő gépek szerkezeti felépítése, működése 

Betakarító gépeken alkalmazott szerkezeti egységek, azok feladata, szerkezeti 

kialakít{sa, működése 

Felszedő-kocsirarakógép szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa, 

karbantart{sa, üzemeltetése 

Burgonyakomb{jn szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa, karbantart{sa, 

üzemeltetése 

Burgonyabetakarító gépek üzemeltetése sor{n betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előír{sok 

Burgonyaoszt{lyoz{s eszközei és gépei 

A cukorrépa betakarít{s{nak munkaműveletei, technológi{i és gépei 

Fejezőszerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, be{llít{sa 

Kiszedőszerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, be{llít{sa 

A cukorrépa betakarító gépeken alkalmazott tisztítószerkezetek 

Cukorrépa komb{jnok műszaki paraméterei, szerkezeti felépítése, be{llít{sa, 

üzemeltetése 

Kétmenetes betakarító gépek műszaki paraméterei, szerkezeti felépítése, 

be{llít{sa, üzemeltetési szab{lyai 

A cukorrépa betakarító gépek üzemeltetése sor{n betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előír{sok 

 

5.3.9. Sz{llít{s-anyagmozgat{s gépei     34 óra 

Anyagmozgat{s munkaműveletei 

Logisztika fogalma, feladatkörei, főbb területei 

Mezőgazdas{gi anyagmozgat{sa jellemzői 

A mezőgazdas{gi anyagmozgató gépek csoportosít{sa 
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Pótkocsik csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

[ltal{nos rendeltetésű egy- és kéttengelyes pótkocsik szerkezeti felépítése 

Pótkocsik előkészítése üzemeltetésre, napi karbantart{sa 

Pótkocsik üzemeltetésének szab{lyai, közlekedésbiztons{gi- és munkavédelmi 

előír{sai 

Speci{lis rendeltetésű pótkocsik alkalmaz{si területei, szerkezeti kialakít{suk 

Folyamatos üzemű sz{llító- és rakodógépek csoportosít{sa, alkalmaz{si 

területe 

Sz{llítószalagok alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, sz{llít{si teljesítményt 

befoly{soló tényezők 

Sz{llítócsig{k alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, sz{llít{si teljesítményt 

befoly{soló tényezők 

Kaparóelemes sz{llítóberendezések, serleges felhordók alkalmaz{sa, 

szerkezeti felépítése 

Pneumatikus sz{llítóberendezések alkalmaz{si területe, szerkezeti felépítése, 

működése 

Folyamatos üzemű sz{llító- és rakodógépek üzemeltetése sor{n betartandó 

munkavédelmi előír{sok 

Szakaszos üzemű rakodógépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Erőgépre szerelt homlokrakodó gépek szerkezeti felépítése, működtetése, 

felszerelésük és üzemeltetésük szab{lyai 

Erőgépre szerelt forgórakodó gépek szerkezeti felépítése, működtetése, 

felszerelésük és üzemeltetésük szab{lyai 

Vontatott rakodógépek szerkezeti felépítése, üzemeltetésük szab{lyai 

Önj{ró forgótornyos rakodógépek 

Önj{ró teleszkópos rakodógépek szerkezeti kialakít{sa 

Rakodógépek üzemeltetése közben betartandó közlekedésbiztons{gi- és 

munkavédelmi szab{lyok 

Anyagmozgató gépek karbantart{sa és t{rol{sa 

Folyadékok mozgat{s{nak eszközei és gépei 

Szakaszos üzemű sz{llító- és rakodógépek üzemeltetése sor{n betartandó 

munkavédelmi előír{sok 

 

5.3.10. Állattart{s gépei       18 óra 

[llattart{si technológi{k 

[llattart{s gépeinek csoportosít{sa 

Abraktakarm{nyok előkészítésének gépei 

Dar{lók feladata csoportosít{sa 

A kalap{csos dar{ló szerkezeti felépítése, működése karbantart{sa  

Takarm{nykeverő gépek szerkezeti kialakít{sa, működése 

Abraktakarm{ny kiosztó berendezések 

Takarm{nykeverő- és kiosztó pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, 

beszab{lyoz{sa 
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Nagyb{la bontó- és kiosztó munkagépek 

Az itat{s eszközei és berendezései 

Önitatók szerkezeti kialakít{sa, működése, karbantart{sa 

A tr{gyaelt{volít{s gépeinek szerkezeti kialakít{sa, alkalmaz{si területei 

Hígtr{gya elt{volít{s{nak technológi{ja és gépei 

Fejőberendezések csoportosít{sa, szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek 

feladata, működési elve 

A fejőgép szerkezeti felépítése, működési elve, karbantart{sa 

Tejkezelés gépei és berendezései 

Szelőztető berendezések és ventill{torok 

Fűtési rendszerek, hőlégbefúvók 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok 

 

5.3.11. Kertészeti gépek       12 óra 

Kertészetben alkalmazott erőgépek 

Rot{ciós kap{k szerkezeti felépítése, karbantart{sa, üzemeltetése 

Kertészeti talajművelő gépek 

Növényvédő gépek, h{ti- és motoros permetező gépek 

T{pkock{s pal{nt{zó gépek szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa, 

üzemeltetése 

Fóliafektető gépek szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa, 

üzemeltetése 

Zöldborsó betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa, 

üzemeltetése 

Hagyma betakarít{s technológi{i és gépei 

Uborka betakarít{s- és oszt{lyoz{s gépei 

Nyűvőrendszerű zöldségbetakarító gépek  

Paradicsom betakarító gépek szerkezeti kialakít{sa 

Far{zó gépek szerkezeti felépítése, működése, üzemeltetése 

Kertészeti gépek üzemeltetése sor{n betartandó munka- és környezetvédelmi 

előír{sok 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

5.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) 

 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, egyéni csoport oszt{ly 
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pontosít{sa) 

1.1 magyar{zat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. kooperatív tanul{s  x   

1.5. h{zi feladat x    

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
E

g
y

én
i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.2. Tesztfeladat megold{sa x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. Működési {br{k értelmezése x    

3.2. Működési {br{k készítése x    

3.3. Működési {br{k kiegészítése x    

 

 

5.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 



53 

 

 

6. Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat       408 óra 
*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

6.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdas{gi munkagépek, önj{ró betakarítógépek és a 

mezőgazdas{gi rakodógépek szerkezeti felépítését. Alkalmaz{s szinten saj{títs{k el a 

munkagépek erőgéppel történő összekapcsol{s{t, üzemeltetés előtti be{llít{s{t, napi 

karbantart{s{t. A gépcsoportok üzemeltetésre történő előkészítése sor{n alkalmazz{k 

az elméleti ismereteket, l{ss{k meg az összefüggéseket, alakuljon ki a precíz pontos 

munkavégzésre való hajlam. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdas{gi munkagépek témakörei 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. Talajművelés gépei           42 óra 

Mezőgazdas{gi erőgépek, munkagépek, kapcsoló szerkezetek, azok feladata, 

karbantart{sa, be{llít{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek kezelőszervei, működtetésük 

Függesztett- és vontatott munkagépek összekapcsol{sa az erőgéppel 

Ekék csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Függesztett ekék szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, 

kialakít{sa, beszab{lyoz{sa 

Függesztett eke be{llít{sai (műbar{zda)  

Félig függesztett ekék szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, 

kialakít{sa, beszab{lyoz{sa  

V{ltvaforgató ekék szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre, 

beszab{lyoz{sa 

Ekék napi karbantart{sa, kopó alkatrészek cseréje, javít{sa, t{rol{sra történő 

előkészítése 

T{rcs{s talajművelő gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

T{rcsatag szerkezeti felépítése, azok feladata, t{rcsalevél jellemzői 

Függesztett- és vontatott t{rcs{k szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek 

feladata 

Függesztett- és vontatott t{rcs{k összekapcsol{sa az erőgéppel, napi 

karbantart{sa, be{llít{sa, t{rol{sa 

[sóboron{k szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre, beszab{lyoz{sa 

A boron{k és hengerek csoportosít{sa, szerkezeti kialakít{suk, felszerelésük, 

beszab{lyoz{suk 

Talajmarók, alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, meghajt{sa 

Talajmaró előkészítése üzemeltetésre, be{llít{si feladati 
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Kultiv{torok, középmélylazítók, altalajlazítók, szerkezeti kialakít{sa, 

előkészítése üzemeltetésre, beszab{lyoz{suk 

Sorközművelő kultiv{torok szerkezeti felépítése, azok feladata 

Sorközművelő kultiv{tor összekapcsol{sa az erőgéppel, be{llít{sa adott 

növénykultúr{hoz, 

Kultiv{torok napi karbantart{sa, előkészítése t{rol{sra 

Kombin{lt talajművelő gépek alkalmaz{si területe, szerkezeti felépítése, 

szerkezeti egységek feladata és beszab{lyoz{sa 

Könnyű- és nehéz mag{gykészítő kombin{torok előkészítése üzemeltetésre, 

beszab{lyoz{sa 

Talajművelő gépek összekapcsol{sa, karbantart{sa és be{llít{sa sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

6.3.2. T{panyag-visszapótl{s gépei          24 óra 

Hígtr{gya kijuttató pótkocsik típusai, jellemzői, alkalmaz{si területei 

Kompresszoros tart{lykocsi szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, 

működése 

Kompresszoros tart{lykocsi előkészítése üzemeltetésre, beszab{lyoz{sa  

Ist{llótr{gya-szóró gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Ist{llótr{gya-szóró pótkocsi szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, 

meghajt{sa beszab{lyoz{sa 

Ist{llótr{gya-szóró pótkocsik összekapcsol{sa az erőgéppel, be{llít{sa, 

próbaüzemeltetése  

Ist{llótr{gya-szóró pótkocsik napi karbantart{sa, t{rol{sa, Műtr{gyaszóró 

gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Műtr{gyaszóró gépek szerkezeti felépítése, szórószerkezet típusok műszaki 

jellemzői, működési elvek 

Függesztett- és vontatott műtr{gyaszóró gépek szerkezeti felépítése, szerkezeti 

egységek feladata, beszab{lyoz{sa 

Műtr{gyaszóró gépek előkészítése üzemeltetésre, kiszórt mennyiség be{llít{sa 

Műtr{gyaszóró gépek napi karbantart{sa, tisztít{sa, t{rol{sa 

Szerves- és műtr{gyaszóró gépek összekapcsol{sa, karbantart{sa és be{llít{sa 

sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

6.3.3. Vetés-ültetés-, pal{nt{z{s gépei          36 óra 

A vetőgépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Gabonavetőgépek szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek faladata, 

kialakít{sa beszab{lyoz{sa 

Gabonavetőgépek vetőszerkezeteinek szerkezeti felépítése, működési elve, 

kivetett mennyiség v{ltoztat{s{nak lehetőségei 

A mechanikus- és pneumatikus gabonavetőgépek előkészítése üzemeltetésre, 

be{llít{sa, {tszerelése sz{llít{si helyzetbe 

Gabonavető gépek kivett magmennyiségének ellenőrzése leforgat{si prób{val 
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A szemenkénti vetőgépek, csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Szemenkénti vetőgépek {ltal{nos szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek 

feladata, szerkezeti egységek kialakít{sa 

A mechanikus- és pneumatikus vetőszerkezetek szerkezeti felépítése, 

működése, tőt{vols{g v{ltoztat{s{nak lehetőségei 

A pneumatikus működésű szemenkénti vetőgép szerkezeti felépítése, 

összekapcsol{sa az erőgéppel, beszab{lyoz{sa, ellenőrzése 

próbaüzemeltetéssel 

A vetőgépek napi karbantart{sa, t{rol{sa 

A burgonyaültető gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Szorítóujjas- és merítőkanalas ültetőgépek szerkezeti felépítése, szerkezeti 

egységek feladata, beszab{lyoz{sa  

Burgonyaültető gépek előkészítése üzemeltetésre, beszab{lyoz{sa 

Pal{nt{zó gépek feladata, csoportosít{sa 

Szorítót{rcs{s és szorítóujjas pal{nt{zó gépek szerkezeti felépítése, 

előkészítése üzemeltetésre, beszab{lyoz{sa 

Vető-, ültető- és pal{nt{zó gépek összekapcsol{sa, karbantart{sa és be{llít{sa 

sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

6.3.4. Arató-cséplő gépek            54 óra 

Az arató-cséplő gép {ltal{nos szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek 

feladata, működési elve 

Az aratószerkezet szerkezeti részeinek feladata, szerkezeti megold{sai, 

működése 

Az aratószerkezet szerkezeti részeinek be{llít{sa, adott betakarítandó 

terménynek megfelelően 

A cséplőszerkezet feladata, szerkezeti megold{sai 

Szalmar{zó l{d{k feladata, kialakít{sa, szalmalazító szerkezetek 

Tisztítószerkezet szerkezeti részei, azok feladata, kialakít{sa meghajt{sa 

Tisztítószerkezet be{llít{sai, helytelen be{llít{s következményei 

Az arató-cséplő gép kiegészítő szerkezeti egységei, azok feladata, műszaki 

megold{sai 

Szemveszteségmérő berendezés szerkezeti felépítése, működése 

Az arató-cséplő gép erő{tviteli berendezései 

Munkavégző szerkezeti egységek hajt{sa, be- illetve kikapcsol{sa 

(szíjkapcsolók) 

Mechanikus- és hidrosztatikus j{rószerkezet meghajt{s szerkezeti 

felépítése, működtetése 

Arató-cséplő gép fedélzeti inform{ciós rendszere 

Arató-cséplő gépek előkészítése üzemeltetésre, napi karbantart{sa, 

t{rol{sa 

A kukorica betakarít{s{nak módjai és gépei 

Csőtörő-fosztó gépek szerkezeti felépítése, működési elve, beszab{lyoz{sa 
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Morzsolva történő betakarít{s technológi{ja és gépei 

A csőtörő adapter szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa 

Arató-cséplő gép {tszerelése és be{llít{sa kukorica betakarít{sra 

Napraforgó adapterek szerkezeti felépítése, működési elve, be{llít{sa 

Arató-cséplő gép {talakít{sa és be{llít{sa, napraforgó betakarít{s{ra 

Hüvelyes növények betakarít{sa, alkalmazott technológi{k, adapterek  

Arató-cséplő gépek, karbantart{sa és be{llít{sa sor{n betartandó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

6.3.5. Szemestermény utókezelés gépei         24 óra 

A szemes termények utókezelésének munkaműveletei és eszközei 

Rost{k alkalmaz{si területe, rostaszerkezetek működése, megv{laszt{sa 

cseréje 

Hengeres triőr alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa 

V{logatószalagok alkalmaz{si területe, szerkezeti kialakít{sa 

Sz{lcsatorn{k alkalmaz{si területe, működési elve, beszab{lyoz{sa 

M{gneses magtisztítók alkalmaz{sa, szerkezeti kialakít{sa, működése 

Összetett magtisztítógép szerkezeti felépítése, működési elve, be{llít{sa 

Az összetett magtisztítók előkészítése üzemeltetésre 

Magtisztító gépek napi karbantart{sa 

Toronysz{rítók szerkezeti felépítése, működési elve, beszab{lyoz{sa 

Kaparól{ncos-t{lc{s sz{rítók szerkezeti felépítése, működési elve, 

beszab{lyoz{sa 

Szemestermény sz{rítók üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi szab{lyai  

 

6.3.6. Növényvédelem- és öntözés gépei         36 óra 

A növényvédelem gépeinek csoportosít{sa, alkalmaz{sa 

Permetezőgépek {ltal{nos szerkezeti felépítése, azok feladata, a folyadék úja 

Szivattyúk feladata, típusai, szerkezeti felépítésük, működésük, 

karbantart{suk 

Sz{ntóföldi permetezőgép szerkezeti felépítése, alkalmazott szivattyúk és 

szórófejek 

Sz{ntóföldi permetezőgépek előkészítése üzemeltetésre, be{llít{sa 

Favédelmi permetezőgép szerkezeti felépítése, alkalmazott szivattyúk, 

szórófejek és ventill{torok 

Favédelmi permetezőgépek előkészítése üzemeltetésre, be{llít{sa 

Permetező gépek kiszórt mennyiségének ellenőrzése (húzat{si próba, mérés, 

sz{mít{s) 

Permetezőgépek napi karbantart{s, tisztít{sa, t{rol{sa 

Cs{v{zó gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Mobil cs{v{zógép szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa 

Cs{v{zó gépek napi karbantart{sa 

Növényvédő gépek üzemeltetése sor{n betartandó munka- és 
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környezetvédelmi előír{sok 

Az öntözőberendezésekkel szemben t{masztott követelmények 

Öntözőberendezések fő szerkezeti egységei, szivattyúk és szórófejek műszaki 

jellemzői, szerkezeti megold{sai 

Esőztető öntözőberendezések műszaki jellemzői, alkalmaz{si területi, 

{ttelepítésük 

Csévélhető sz{rnyvezetékes öntözőberendezés szerkezeti felépítése, 

karbantart{sa, beszab{lyoz{sa 

Csepegtető öntözőberendezések, szerkezeti kialakít{sa beszab{lyoz{sa 

Öntözőberendezések előkészítése, karbantart{sa sor{n betartandó munka- és 

környezetvédelmi előír{sok 

 

6.3.7. Sz{lastakarm{ny betakarít{s gépei         48 óra 

A kasz{lógépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Altern{ló mozg{sú kaszaszerkezet szerkezeti felépítése, működési elve, 

be{llít{si és karbantart{si feladatai, alkalmaz{si területei 

Sz{rsértő szerkezetek, szerkezeti kialakít{sa, alkalmaz{sa 

Vontatott- és önj{ró kasz{lógépek szerkezeti felépítése, be{llít{sa, előkészítése 

üzemeltetésre 

Rot{ciós v{gószerkezetek szerkezeti felépítése, működési elve, karbantart{sa, 

beszab{lyoz{sa 

Függesztett- és vontatott rot{ciós kasz{lógépek szerkezeti felépítése, 

be{llít{sa, előkészítése üzemeltetésre 

Kasz{lógépek napi karbantart{sa, t{rol{sa 

Kényszerhajt{sú rendkezelők szerkezeti felépítése, beszab{lyoz{sa 

előkészítése üzemeltetésre 

Talajhajt{sú (csillagkerekes) rendkezelő szerkezeti felépítése, beszab{lyoz{sa, 

előkészítése üzemeltetésre 

Rendfelszedő pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, előkészítése 

üzemeltetésre, beszab{lyoz{sa 

Kis has{bb{l{t készítő gépek szerkezeti felépítése, működési elve, a kötözés 

folyamata, be{llít{sa, előkészítése üzemeltetésre 

Nagy has{bb{l{t készítő gépek  

V{ltozó présterű körb{l{zók szerkezeti felépítése, működési elve, be{llít{sa, 

előkészítése üzemeltetésre,  

[llandó présterű körb{l{zók szerkezeti felépítése, működési elve, kötözés 

módjai, be{llít{si feladatai, előkészítése üzemeltetésre 

Szecsk{zógépek szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre, 

beszab{lyoz{sa, karbantart{sa   

Sz{lastakarm{ny betakarító gépek, összekapcsol{sa, karbantart{sa, be{llít{sa 

sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

6.3.8. Gumós növényeket betakarító gépek    24 óra  
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A burgonyasz{r elt{volít{s{nak módjai és gépei (sz{rzúzók) 

Burgonyakiszedő gépek szerkezeti felépítése, beszab{lyoz{sa, előkészítése 

üzemeltetésre 

Betakarító gépeken alkalmazott szerkezeti egységek, azok feladata, szerkezeti 

kialakít{sa, beszab{lyoz{sa 

Felszedő-kocsirarakógép szerkezeti felépítése, be{llít{sa, előkészítése 

üzemeltetésre 

Burgonyakomb{jn szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa, előkészítése 

üzemeltetésre 

Burgonyaoszt{lyoz{s eszközei és gépei, azok szerkezeti kialakít{sa, 

beszab{lyoz{sa 

Burgonyabetakarító gépek napi karbantart{sa és t{rol{sa 

Cukorrépa betakarít{si technológi{k és gépek 

Cukorrépa-betakarító gépek szerkezeti egységei, azok feladata, 

beszab{lyoz{sa 

Egy- és kétmenetes betakarító gépek műszaki paraméterei, szerkezeti 

felépítése, be{llít{sa 

Gumós növényeket betakarító gépek, összekapcsol{sa, karbantart{sa, 

be{llít{sa sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

6.3.9. Sz{llít{s-anyagmozgat{s gépei     72 óra 

Mezőgazdas{gi anyagmozgató gépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

[ltal{nos rendeltetésű kéttengelyes pótkocsik szerkezeti felépítése, 

előkészítése üzemeltetésre 

[ltal{nos rendeltetésű egytengelyes pótkocsik szerkezeti felépítése, 

előkészítése üzemeltetésre 

Speci{lis rendeltetésű pótkocsik (tart{lykocsi, ist{llótr{gya-szóró pótkocsi, 

takarm{nykeverő-kiosztó pótkocsi, rendelszedő pótkocsi) alkalmaz{si 

területe, szerkezeti kialakít{suk, előkészítése üzemeltetésre 

Pótkocsik napi karbantart{sa, összekapcsol{sa az erőgéppel, 

közlekedésbiztons{gi szerelvények ellenőrzése 

Pótkocsik összekapcsol{sa, karbantart{sa sor{n betartandó munkavédelmi 

szab{lyok 

Folyamatos üzemű sz{llító- és rakodógépek csoportosít{sa, alkalmaz{si 

területe 

Sz{llítószalagok, sz{llítócsig{k szerkezeti felépítése, be{llít{sa, karbantart{sa 

Kaparóelemes sz{llítóberendezések, serleges felhordók alkalmaz{sa, 

szerkezeti felépítése, be{llít{sa karbantart{sa 

A pneumatikus sz{llítóberendezések szerkezeti felépítése, előkészítése 

üzemeltetésre 

Szakaszos üzemű rakodógépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Erőgépre szerelt homlokrakodó- és forgórakodó gépek szerkezeti felépítése, 

felszerelése az erőgépre, előkészítése üzemeltetésre 
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Vontatott rakodógépek szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre 

Önj{ró forgótornyos- és teleszkópos rakodógépek szerkezeti felépítése, 

működtetése, előkészítése üzemeltetésre 

Anyagmozgató gépek karbantart{sa és t{rol{sa 

Folyamatos- és szakaszos üzemű rakodógépek, összekapcsol{sa, 

karbantart{sa, be{llít{sa sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szab{lyok 

 

6.3.10. Állattart{s gépei       24 óra 

Abraktakarm{nyok előkészítésének gépei 

Kalap{csos dar{ló szerkezeti felépítése, működése karbantart{sa, előkészítése 

üzemeltetésre  

Takarm{nykeverő-gép szerkezeti kialakít{sa, előkészítése üzemeltetésre  

Abraktakarm{ny kiosztó berendezések, szerkezeti kialakít{sa  

Takarm{nykeverő- és kiosztó pótkocsi szerkezeti felépítése, működése, 

beszab{lyoz{sa, előkészítése üzemeltetésre 

Nagyb{la bontó- és kiosztó munkagépek szerkezeti felépítése, működése, 

beszab{lyoz{sa 

Önitatók szerkezeti kialakít{sa, karbantart{sa, beszab{lyoz{sa 

Tr{gyat{volít{s gépeinek szerkezei kialakít{sa, alkalmaz{si területei 

Hígtr{gya elt{volít{s{nak gépei 

Fejőberendezés szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek feladata, működési 

elve, karbantart{sa 

Fejőgép szerkezeti felépítése, működési elve, karbantart{sa 

Tejkezelés gépei és berendezései 

Szelőztető berendezések és ventill{torok 

Fűtési rendszerek, hőlégbefúvók 

[llattart{s gépeinek karbantart{sa, be{llít{sa sor{n betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szab{lyok 

 

6.3.11. Kertészeti gépek       24 óra 

A kertészetben alkalmazott erőgépek, műszaki paraméterei, előkészítése 

üzemeltetésre 

Talajmarók alkalmaz{si területe szerkezeti felépítése, be{llít{sa, előkészítése 

üzemeltetésre 

Rot{ciós kap{k szerkezeti felépítése, karbantart{sa 

Kertészeti talajművelő gépek szerkezeti kialakít{sa, beszab{lyoz{sa, 

előkészítése üzemeltetésre 

Növényvédő gépek, h{ti- és motoros permetező gépek előkészítése 

T{pkock{s pal{nt{zó gépek szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa, 

előkészítése üzemeltetésre 

Fóliafektető gépek szerkezeti felépítése, beszab{lyoz{sa  

Zöldborsó betakarító gépek szerkezeti felépítése, működése, beszab{lyoz{sa 
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Hagyma betakarít{s technológi{i és gépei 

Uborka betakarít{s- és oszt{lyoz{s gépei 

Nyűvőrendszerű zöldségbetakarító gépek  

Far{zó gépek szerkezeti felépítése, működése, előkészítése üzemeltetésre 

Kertészetben alkalmazott gépek napi karbantart{sa, t{rol{sa 

Kertészeti gépek előkészítése karbantart{sa, be{llít{sa sor{n betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanműhely, tanudvar, tankert, tangazdas{g 

 

6.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) 

 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x   

1.2. megbeszélés x x   

1.3. szemléltetés  x   

1.4. projekt x x   

 

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

2. Képi inform{ciók körében     

2.1. Működési {br{k értelmezése x    

2.2. Működési {br{k készítése x    

2.3. Axonometrikus alkatrészrajzok x x   
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értelmezése 

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x x   

5. Üzemeltetési tevékenységek körében     

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapj{n 
x    

5.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x   

 

6.6. A tant{rgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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A  

11045-12 azonosító sz{mú 

 

Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11045-12 azonosító sz{mú, Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tant{rgyak, és a témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k 

   

 

Szakmai 

sz{mít{sok 
Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése 

  

 

 

 

 

11045-12 Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése 
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 FELADATOK 

Erő- és munkagép között kapcsolatot létesít x  x x x   x x x x x x 

Talajművelő gépet üzemeltet x x x          x 

Szerves- és műtr{gyaszóró gépet üzemeltet  x  x          

Vető-, ültető- és pal{nt{zó gépet üzemeltet  x   x         

Növényvédő- és {poló gépet üzemeltet  x      x      

Öntözőgépet, berendezést üzemeltet        x      
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Kertészeti gépet üzemeltet             x 

Sz{lastakarm{ny-betakarító gépet üzemeltet         x     

Gabona- és egyéb szemes terményeket 

betakarító gépet üzemeltet 

 x    x        

Kukoricabetakarító gépet üzemeltet  x    x        

Magtisztító gépet, sz{rító-berendezést 

üzemeltet  

 x     x       

Gumós növényeket betakarító gépet 

üzemeltet 

         x    

T{jjellegű növényeket betakarító gépet 

üzemeltet 

     x       x 

A munkagépek üzemeltetése sor{n 

alkalmazza a növénytermesztési ismereteket 

  x x x   x     x 

Folyamatos és szakaszos üzemű 

sz{llítóeszközt üzemeltet 

 x         x   

Pótkocsit üzemeltet  x         x   

Földutat készít, karbantart   x        x   

Mezőgazdas{gi rakodógépet üzemeltet           x   

Üzemelteti és felügyeli a telepi épületek, 

ist{llók gépészeti berendezéseit 

           x  

Takarm{ny-előkészítő- és kiosztó gépet 

üzemeltet 

           x  

Etető- és itatóberendezést üzemeltet              x  
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Fejő- és tejkezelő gépet üzemeltet            x  

Elvégzi az üzemeltetéssel kapcsolatos 

adminisztr{ciós feladatokat 

  x x x x x x x x x  x 

Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése sor{n 

elh{rítja az üzemzavar jellegű hib{kat 

  x x x x x x x x x x x 

Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése sor{n 

betartja és betartatja a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szab{lyokat 

  x x x x x x x x x x x 

  

 SZAKMAI ISMERETEK 

Mezőgazdas{gi erő- és munkagépek 

üzemeltetési jellemzői 

x x            

Gépkapcsol{sok kialakít{s{nak szempontjai x x            

Erőgépek üzemeltetésével kapcsolatos 

szakmai sz{mít{sok 

x             

Talajművelő gépek üzemeltetése   x           

Talajművelő gépek vontat{s{hoz szükséges 

vonóerő- és teljesítmény sz{mít{sa 

 x            

T{panyag-visszapótló gépek üzemeltetése, 

kijuttatott mennyiség ellenőrzése 

 x  x          

Vető-, ültető- és pal{nt{zó gépek 

üzemeltetése, kiszórt mennyiség ellenőrzése 

 x   x         

Növényvédő gépek kiszórt mennyiségének 

ellenőrzése, üzemeltetése 

 x      x      

Öntözőgépek, berendezések telepítése, 

üzemeltetése 

 x      x      
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Kertészeti gépek üzemeltetése             x 

Sz{lastakarm{ny-betakarító gépek 

üzemeltetése 

        x     

Betakarító gépek adaptereinek kiv{laszt{sa, 

üzemeltetési paraméterek és sz{mít{sok 

 x    x        

Önj{ró betakarító gépek üzemeltetésének 

szab{lyai 

 x    x   x     

Gabona- és egyéb szemes terményeket 

betakarító gépek üzemeltetése 

 x    x       x 

Kukoricabetakarító gépek üzemeltetése      x   x     

Magtisztító gépek, sz{rító-berendezések 

üzemeltetése 

      x       

Gumós növényeket betakarító gépek 

üzemeltetése 

         x    

T{jjellegű növényeket betakarító gépek 

üzemeltetése 
     x       x 

Gépcsoportok, önj{ró betakarító gépek 

teljesítményével kapcsolatos szakmai 

sz{mít{sok 

 x    x   x     

Folyamatos üzemű sz{llító- és rakodógépek 

üzemeltetése 

 x         x   

Pótkocsik üzemeltetése           x   

Földútkészítő- és karbantartógépek 

üzemeltetése 

  x        x   

Mezőgazdas{gi rakodógépek üzemeltetése           x   
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Sz{llít{si teljesítménnyel, vontat{ssal 

kapcsolatos szakmai sz{mít{sok 
x x            

[llattartó-telepi gépek üzemeltetése            x  

Üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztr{ciós 

feladatok 

  x x x x  x x x x  x 

Mezőgazdas{gi gépek üzemzavar jellegű 

hib{i, azok elh{rít{sa 

  x x x x x x x x x x x 

Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szab{lyok 

  x x x x x x x x x x x 

  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Mezőgazdas{gi erő- és munkagépek kezelése   x x x x x x x x x x x 

Szerelőszersz{mok haszn{lata   x x x x x x x x x x x 

Komplex jelzésrendszerek alkalmaz{sa   x x x x  x x x x  x 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

alkalmaz{sa 

  x x x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x x x x x x x 

 

 SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Mozg{skoordin{ció    x x x x  x x x x  x 

Térbeli t{jékozód{s   x x x x x x x x x x x 

Ön{llós{g x x x x x x x x x x x x x 
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 T[RSAS KOMPETENCI[K 

Ir{nyíthatós{g x x x x x x x x x x x x x 

Visszacsatol{si készség x x            

Hat{rozotts{g   x x x x x x x x x x x 

  

 MÓDSZERKOMPETENCI[K  

Ismeretek helyén való alkalmaz{sa x x x x x x x x x x x x x 

Logikus gondolkod{s x x x x x x x x x x x x x 

Módszeres munkavégzés   x x x x x x x x x x x 
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7. Szakmai sz{mít{sok tant{rgy      36 óra/ 32 óra* 
*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

7.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdas{gi erő- és munkagépek működésével, 

üzemeltetésével kapcsolatos fizikai törvényszerűségeket. Képesek legyenek 

elvégezni a mezőgazdas{gi gépek be{llít{s{val, üzemeltetésével kapcsolatos 

alapvető sz{mít{sokat, helyesen alkalmazz{k a mértékegységek {tv{lt{s{t. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdas{gi munkagépek témakörei 

Mezőgazdas{gi erőgépek témakörei 

Matematika  

Alapműveletek, ar{nyoss{gok, sz{zaléksz{mít{s, egyenletrendezés 

Kerület, terület, térfogat sz{mít{s 

Természetismeret 

Fizikai mennyiségek, mértékegységek 

Erő, munka, teljesítmény, nyomaték 

Sebesség, gyorsul{s, kerületi sebesség, fordulatsz{m 

Pascal törvénye, túlnyom{s, nyom{skülönbség 

 

7.3. Témakörök  

7.3.1. Mezőgazdas{gi erőgépek               15 óra/ 11 óra 

Mértékegységek, mértékegységrendszerek 

Lökettérfogat, hengerűrtartalom 

Sűrítési térfogat, kompresszióviszony 

Motorok teljesítménye 

A motorok nyomatéka 

A motorok tüzelőanyag-fogyaszt{sa 

[ttétel sz{mít{sa a fogsz{m, {tmérő, fordulatsz{m, nyomaték v{ltozó 

értékeivel 

Lassul{s, fékút, fékt{vols{g 

Hidraulikus energia{tvitel 

Statikus- és dinamikus nyom{s 

Hidraulikus nyomaték, teljesítmény 

Az emelés ideje, teljesítményszükséglete 

Az {ramkörök teljesítménytényezői 

Fogyasztók teljesítménye, biztosítékok nagys{ga 

Kereszt- és hosszir{nyú stabilit{s 

Vontat{si hat{sfok, vonóhorog teljesítmény 
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7.3.2. Mezőgazdas{gi munkagépek              21 óra/ 21 óra 

Munkaszélesség, munkamélység megművelt talajkeresztmetszet 

Talajművelő gépek vonóerő igénye, vontat{si teljesítmény 

Csúsz{si veszteség, sz{mít{sa 

Növényi kultúr{k t{panyagigénye 

Hígtr{gya kijuttat{ssal kapcsolatos sz{mít{sok 

Ist{llótr{gya-szórók l{ncsebessége, ürítési ideje 

Műtr{gyaszórók kiszórt mennyiségének ellenőrzése leforgat{ssal 

Növénytermesztés vetőmagszükséglete 

Tőt{vols{g kisz{mít{sa a hekt{ronként megadott magsz{mból 

Sor- és tőt{vols{g meghat{roz{sa 

Nyomjelző kinyúl{sa kerékevezetéshez, középvezetéshez 

Vetőgépek leforgat{si prób{ja 

Növényvédő gépek kiszórt mennyiségének ellenőrzése, szórófejek 

megv{laszt{sa 

Cséplődob {teresztőképességének sz{mít{sa 

Cséplődob fordulatsz{ma, kerületi sebessége 

Halad{si sebesség meghat{roz{sa 

Folyamatos üzemű sz{llító- és rakodógépek sz{llít{si teljesítménye 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

7.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) 

 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. megbeszélés x x   

1.3. szemléltetés   x  

1.4. h{zi feladat x    

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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 6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

2. Képi inform{ciók körében     

2.1. Működési {br{k értelmezése x  x  

 

7.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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8. Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése tant{rgy         408 óra/ 492 óra* 
*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/Két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

8.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók alkalmaz{s szintjén saj{títs{k el a mezőgazdas{gi erő- és munkagépek, 

önj{ró betakarítógépek, rakodógépek üzemeltetésre történő előkészítését, napi- és 

időszakos karbantart{s{t. A gépcsoportok üzemeltetése közben alkalmazz{k a 

közúti sz{llít{sra és az üzemeltetésre vonatkozó szab{lyokat. Helyesen v{lassz{k 

meg az üzemeltetés jellemzőit, ön{llóan végezzék a mezőgazdas{gi gépek 

üzemeltetését. Képesek legyenek a helytelen be{llít{sból eredő hib{k felismerésére 

és elh{rít{s{ra, kisebb javít{si munk{k elvégzésére. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdas{gi erőgépek témakörei 

Mezőgazdas{gi munkagépek témakörei 

Mezőgazdas{gi- és gazd{lkod{si ismeretek sz{ntóföldi növények termesztése 

témakör 

Szakmai sz{mít{sok témakörei 

 

8.3. Témakörök  

8.3.1. Talajművelés gépei               48 óra/ 60 óra 

Mezőgazdas{gi erőgépek munkagép kapcsoló szerkezetei, azok feladata, 

előzetes beszab{lyoz{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek kezelőszervei, működtetésük 

Eke összekapcsol{sa az erőgéppel, előzetes be{llít{sa 

Sz{llít{si- és munkahelyzetbe történő {llít{s 

Sz{nt{si mód megv{laszt{sa, nyitóbar{zd{k helyének meghat{roz{sa 

Nyitóbar{zda húz{s, visszaforgat{s 

Folyamatos sz{nt{s, sz{nt{s minőségének ellenőrzése 

Helytelen be{llít{sból eredő sz{nt{si hib{k 

Z{róbar{zda készítése 

Ekék karbantart{sa, kopó alkatrészek cseréje, javít{sa 

T{rcs{s talajművelő gép összekapcsol{sa az erőgéppel, be{llít{sa 

T{rcsa sz{llít{si és munkahelyzetbe {llít{sa 

Üzemeltetési jellemzők (mozg{smód) megv{laszt{sa 

Függesztett-, vontatott t{rcs{k üzemeltetése, a t{rcsa munk{j{nak 

ellenőrzése 

A t{rcs{s talajművelő gépek karbantart{sa, javít{sa 

[sóborona összekapcsol{sa az erőgéppel, beszab{lyoz{sa, üzemeltetésének 

szab{lyi 

A boron{k és hengerek felszerelése, összekapcsol{s, üzemeltetési jellemzői 

A talajmarók összekapcsol{sa, be{llít{sa, üzemeltetése 
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Kultiv{torok, középmélylazítók, altalajlazítók üzemeltetése 

Sorközművelő kultiv{tor összekapcsol{sa, előzetes beszab{lyoz{sa, 

sz{llít{si- és munkahelyzetbe {llít{s  

Sorközművelő kultiv{tor üzemeltetése, kultiv{tor munk{j{nak ellenőrzése 

Könnyű- és nehéz mag{gykészítő kombin{torok előkészítése üzemeltetésre, 

sz{llít{si- és munkahelyzetbe {llít{s, üzemeltetés 

Kultiv{torok, kombin{torok karbantart{sa, javít{sa  

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) 

Talajművelő gépek összekapcsol{sa, sz{llít{sa, üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

8.3.2. T{panyag-visszapótl{s gépei              24 óra/ 30 óra 

Hígtr{gya kijuttató pótkocsik összekapcsol{sa az erőgéppel, 

közlekedésbiztons{gi szerelvények ellenőrzése 

A kompresszoros tart{lykocsi üzemeltetése (feltöltés, közúti sz{llít{s, 

kijuttat{s)  

Ist{llótr{gya-szóró pótkocsi összekapcsol{sa, kiszórt mennyiség be{llít{sa 

A közúti sz{llít{s szab{lyai 

Üzemeltetési jellemzők (mozg{smód) megv{laszt{sa, ist{llótr{gya-szóró 

pótkocsi megrak{sa, üzemeltetése 

Kiszórt mennyiség, szór{segyenletesség ellenőrzése 

Szervestr{gya kijuttató pótkocsik karbantart{sa, tisztít{sa javít{sa 

Műtr{gyaszóró gépek összekapcsol{sa, kiszórt mennyiség be{llít{sa, 

sz{llít{si munkahelyzetbe történő {llít{sa 

Üzemeltetési jellemzők megv{laszt{sa, próbaüzemeltetés, kiszórt 

mennyiség ellenőrzése 

Függesztett- és vontatott műtr{gyaszórók üzemeltetése 

Műtr{gyaszórók karbantart{sa, javít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) 

Szerves- és műtr{gyaszóró gépek összekapcsol{sa, sz{llít{sa, üzemeltetése 

sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

8.3.3. Vetés-, ültetés- pal{nt{z{s gépei              48 óra/ 60 óra 

A gabonavetőgépek előkészítése üzemeltetésre, be{llít{sa, leforgat{sa 

Sz{llít{si- és munkahelyzetbe történő {tszerelés 

Az üzemeltetési jellemzők megv{laszt{sa, mechanikus- és pneumatikus 

gabonavetőgépek üzemeltetése 

Csatlakozósor, vetési jellemzők ellenőrzése, korrekció végrehajt{sa 

Szemenkénti vetőgépek összekapcsol{sa az erőgéppel, be{llít{sa 

Sz{llít{si- és munkahelyzet 

Mechanikus, pneumatikus szemenként vetőgépek üzemeltetése 

Csatlakozósor vetési mélysége, tőt{vols{g ellenőrzése 

Vetőgépek karbantart{sa, javít{sa, t{rol{sa 
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Burgonyaültető gépek előkészítése üzemeltetésre, beszab{lyoz{sa 

Ültetőgépek üzemeltetése, csatlakozósor, mélység, bakh{t ellenőrzése 

Pal{nt{zó gépek előkészítése üzemeltetésre, beszab{lyoz{sa 

Sz{llít{si-, munkahelyzet 

Szorítót{rcs{s- és szorítóujjas pal{nt{zó gépek üzemeltetése, pal{nt{z{s 

ellenőrzése 

Ültető- és pal{nt{zó gépek karbantart{sa, javít{sa, t{rol{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) 

Vető-, ültető- és pal{nt{zó gépek előkészítése, közúti sz{llít{sa és 

üzemeltetése sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

8.3.4. Arató-cséplő gépek                42 óra/ 60 óra 

Az arató-cséplő gép előkészítése üzemeltetésre, előzetes beszab{lyoz{sa 

Az arató-cséplő gép közúti sz{llít{sa (sz{llít{si helyzet) 

Adapterek felkapcsol{sa, munkahelyzetbe történő {llít{sa 

Üzemeltetési jellemzők megv{laszt{sa, kezelőszervek működtetése, 

kapcsol{si sorrendje 

Arató-cséplő gép üzemeltetése kal{szos gabona betakarít{sakor, 

üzemeltetés szab{lyai 

Szemveszteség, magtisztas{g ellenőrzése, be{llít{sok korrig{l{sa 

Üzemzavar jellegű hib{k, azok elh{rít{sa 

Csőtörő-fosztó gépek előkészítése üzemeltetésre, előzetes be{llít{sa 

Csőtörő-fosztó gépek, közúti sz{llít{sa, üzemeltetése, üzemzavar jellegű 

hib{k elh{rít{sa 

A csőtörő adapter előkészítése üzemeltetésre, be{llít{sa, összekapcsol{sa 

az arató-cséplőgéppel 

Arató-cséplő gép {tszerelése és előzetes be{llít{sa kukorica betakarít{sra 

Arató-cséplőgép üzemeltetése kukorica morzsolva történő betakarít{sakor 

Napraforgó adapterek szerkezeti felépítése, előkészítése üzemeltetésre, 

összekapcsol{sa, be{llít{sa 

Arató-cséplő gép {talakít{sa és be{llít{sa, napraforgó betakarít{s{ra 

Arató-cséplőgép üzemeltetése napraforgó betakarít{sakor 

Arató-cséplőgép napi- és időszakos karbantart{sa, javít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) 

Szemveszteség, magtisztas{g ellenőrzése, be{llít{sok korrig{l{sa 

Arató-cséplő gépek előkészítése, közúti sz{llít{sa és üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

8.3.5. Szemes termény utókezelésének gépei             24 óra/ 30 óra 

Összetett magtisztító gép előkészítése, előzetes beszab{lyoz{sa 

A rost{k megv{laszt{sa és cseréje, szélcsatorn{k beszab{lyoz{sa 

Összetett magtisztító gép üzemeltetése, magtisztas{g ellenőrzése 

Hengeres triőr előkészítése, beszab{lyoz{sa, üzemeltetése 
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V{logatószalagok előkészítése, beszab{lyoz{sa, üzemeltetése 

M{gneses magtisztítók alkalmaz{sa, szerkezeti kialakít{sa 

Magtisztító gépek karbantart{sa, javít{sa 

Sz{rítóberendezések előkészítése és üzemeltetése 

Szemnedvesség ellenőrzése, mérése 

Szemestermény sz{rítók karbantart{sa és javít{sa 

Szemestermény sz{rítók üzemeltetésének munka- és tűzvédelmi szab{lyai  

 

8.3.6. Növényvédelem és öntözés gépei             30 óra/ 42 óra 

A permetezőgépek előkészítése üzemeltetésre, szórófejek megv{laszt{sa, 

kiszórt mennyiség be{llít{sa 

Kiszórt mennyiség ellenőrzése (húzat{si próba, mérés, sz{mít{s) 

A permetezőgépek sz{llít{si- és munkahelyzete 

A permetlé keverése, tart{ly feltöltése 

Üzemeltetési jellemzők megv{laszt{sa, sz{ntóföldi- és favédelmi 

permetezőgépek üzemeltetése 

A gép munk{j{nak ellenőrzése, korrekciók 

Permetezőgépek tisztít{sa, karbantart{sa, javít{sa, t{rol{sa 

Cs{v{zógép előkészítése üzemeltetésre, be{llít{sa, cs{v{zószer bekeverése, 

tart{ly feltöltése 

Mobil cs{v{zógép üzemeltetése, a gép munk{j{nak ellenőrzése 

Növényvédő gépek karbantart{sa, javít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél, permetezési napló) 

Növényvédő gépek előkészítése, üzemeltetése sor{n betartandó munka- és 

környezetvédelmi előír{sok 

Öntözőberendezések előkészítése üzemeltetésre, összeszerelés 

Esőztető öntözőberendezés üzemeltetése, {ttelepítése 

Csepegtető öntözőberendezés előkészítése, üzemeltetése 

Öntözőberendezések előkészítése és üzemeltetése sor{n betartandó munka- 

és környezetvédelmi előír{sok 

 

8.3.7. Sz{lastakarm{ny betakarít{s gépei             54 óra /60 óra 

Kasz{lógépek összekapcsol{sa az erőgéppel, előzetes be{llít{sa 

A kasz{lógépek sz{llít{si- és munkahelyzete 

Függesztett- és vontatott kasz{lógépek üzemeltetése 

A kasz{lógépek munk{j{nak ellenőrzése, korrekció 

Önj{ró kasz{lógép előkészítése, üzemeltetése 

Rendkezelő gépek előkészítése üzemeltetésre, sz{llít{si- és munkahelyzet 

A kényszerhajt{sú rendkezelő üzemeltetése 

Talajhajt{sú (csillagkerekes) rendkezelő üzemeltetése 

Rendfelszedő pótkocsi összekapcsol{sa, üzemeltetése (töltés, közúti 

sz{llít{s, ürítés) 

Has{b b{l{t készítő gépek előkészítése üzemeltetésre, sz{llít{si- és 
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munkahelyzet 

Has{b b{l{t készítő gépek beszab{lyoz{sa, zsineg befűzése, üzemeltetése 

Körb{l{zók gépek be{llít{sa, zsineg befűzése, üzemeltetése 

B{l{zó gépek üzemzavar jellegű hib{i, azok elh{rít{sa 

Sz{lastakarm{ny betakarító gépek karbantart{sa, javít{sa 

Szecsk{zó gépek előkészítése üzemeltetésre, adapterek felkapcsol{sa, 

közúti sz{llít{sa 

Szecsk{zógép üzemeltetése, kiszolg{l{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók vezetése 

Sz{lastakarm{ny betakarító gépek, előkészítése, karbantart{sa és 

üzemeltetése sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

8.3.8. Gumós növényeket betakarító gépek             24 óra /24 óra 

Sz{rzúzó gépek előkészítése, beszab{lyoz{sa, a burgonyasz{r zúz{sa 

Burgonyakiszedő gépek összekapcsol{sa az erőgéppel, előzetes 

beszab{lyoz{sa 

A burgonyakiszedő gép üzemeltetése, a gép munk{j{nak ellenőrzése 

Felszedő-kocsirarakó gép, burgonyakomb{jn összekapcsol{sa az erőgéppel, 

előzetes beszab{lyoz{sa 

Felszedő-kocsirarakó gép, burgonyakomb{jn üzemeltetése, a betakarító gép 

munk{j{nak ellenőrzése 

A burgonyabetakarító gépek üzemzavar jellegű hib{i, azok elh{rít{sa 

Cukorrépa betakarító gépek előkészítése, beszab{lyoz{sa, üzemeltetésük 

szab{lyai 

A gumós növényeket betakarító gépek karbantart{sa, t{rol{sa, javít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók vezetése 

Gumós növényeket betakarító gépek, előkészítése és üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

8.3.9. Sz{llít{s-anyagmozgat{s gépei              60 óra/ 60 óra 

[ltal{nos rendeltetésű pótkocsik összekapcsol{sa az erőgéppel, 

közlekedésbiztons{gi szerelvények ellenőrzése, hib{k elh{rít{sa 

A pótkocsi megrak{sa, közúti sz{llít{sa, ürítése 

Speci{lis rendeltetésű pótkocsik (tart{lykocsi, ist{llótr{gya-szóró pótkocsi, 

takarm{nykeverő-kiosztó pótkocsi, rendfelszedő pótkocsi) összekapcsol{sa 

az erőgéppel, közlekedésbiztons{gi szerelvények ellenőrzése, hib{k 

elh{rít{sa 

Speci{lis rendeltetésű pótkocsik közúti sz{llít{sa üzemeltetésük szab{lyai 

A pótkocsik összekapcsol{sa, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n betartandó 

munka- és tűzvédelmi szab{lyok 

Folyamatos üzemű sz{llító- és rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, 

üzemeltetésük szab{lyai 

Mezőgazdas{gi erőgépre szerelt homlok- és forgórakodók előkészítése 
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üzemeltetésre 

Gémszerkezet fel- illetve lekapcsol{sa, munkaeszközök cseréje 

Homlok- és forgórakodó gépek üzemeltetése, különböző 

munkaeszközökkel 

Önj{ró rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, munkaeszközök cseréje 

Az önj{ró rakodógépek üzemeltetése különböző munkaeszközökkel 

Anyagmozgató gépek karbantart{sa, javít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél, emelőgép napló) 

vezetése 

A rakodógépek, összekapcsol{sa, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

8.3.10. Állattart{s gépei                24 óra /30 óra 

A kalap{csos dar{ló, előkészítése üzemeltetésre, rosta cseréje 

Szakaszos üzemű takarm{nykeverő gép előkészítése, üzemeltetése 

Takarm{nykeverő- és kiosztó pótkocsi előkészítése üzemeltetésre 

Takarm{nykeverő- és kiosztó pótkocsi üzemeltetésének szab{lyai (töltés, 

keverés, kioszt{s) 

Nagyb{la bontó- és kiosztó munkagépek üzemeltetésének szab{lyai 

Az önitatók felszerelése, karbantart{sa javít{sa 

Tr{gyat{volít{s gépeinek üzemeltetése, karbantart{sa 

Fejőberendezés, fejőgép előkészítése, beszab{lyoz{sa, tisztít{sa 

karbantart{sa  

A tejkezelés gépei és berendezései 

Szellőztető berendezések és ventill{torok kezelésének szab{lyai 

Fűtési rendszerek, hőlégbefúvók kezelésének és ellenőrzésének szab{lyai 

Az {llattart{s gépeinek, karbantart{sa és üzemeltetése sor{n betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

8.3.11. Kertészet gépei                30 óra/ 36 óra 

A kertészetben alkalmazott erőgépek előkészítése üzemeltetésre 

Kertészeti talajmarók előkészítése, be{llít{sa, üzemeltetése 

Rot{ciós kap{k karbantart{sa, előkészítése és üzemeltetése 

H{ti- és motoros permetező gépek előkészítése, karbantart{sa 

T{pkock{s pal{nt{zó gép összekapcsol{sa, beszab{lyoz{sa üzemletetése 

A fóliafektető gépek üzemeltetésének szab{lyai  

T{jjellegű betakarító gép előkészítése és üzemeltetése 

Far{zó gépek előkészítése üzemeltetésre, sz{llít{si és munkahelyzet 

Far{zó gépek üzemeltetése, üzemzavar jellegű hib{k elh{rít{sa 

Kertészetben alkalmazott gépek napi karbantart{sa, javít{sa 

A kertészeti gépek előkészítése, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 
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8.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Mezőgazdas{gi üzem, tangazdas{g, tankert, gépudvar, tanműhely 

 

8.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) 

 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x   

1.2. megbeszélés x x   

1.3. szemléltetés  x   

1.4. projekt  x   

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt

- 

b
o

n
t{

s 
O

sz
t{

ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

2. Képi inform{ciók körében     

2.1. Működési {br{k értelmezése x    

2.2. Működési {br{k készítése x    

2.3. 
Axonometrikus alkatrészrajzok 

értelmezése 
x x   

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorl{sa x x   

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x x   

5. Üzemeltetési tevékenységek körében     

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapj{n 
x    
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6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorl{sa x    

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapj{n 
x x   

7.2. 
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és 

megfigyelése 
x x   

7.3. 
Adatgyűjtés géprendszer 

üzemeléséről 
x x   

8. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

8.1. 
Szolg{ltat{si napló, menetlevél 

vezetése 
x    

8.2. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x    

8.3. 
Ön{lló szakmai munkavégzés 

közvetlen ir{nyít{ssal 
x    

 

8.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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A  

11046-12 azonosító sz{mú 

 

Erőgépek 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11046-12 azonosító sz{mú, Erőgépek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak, és a témakörök 

oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k 

 

Mezőgazdas{gi erőgépek Mezőgazdas{gi erőgépek gyakorlat 

  

 

 

 

 

                 11046-12 Erőgépek 
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FELADATOK 

Erőgépet üzemeltet x        x x  x  x x    

Napi karbantart{st végez x        x x x x x x x x x x 

Előkészíti az erő- és munkagépkapcsolatot x        x x x x x x x x x x 

Elvégzi a haszn{lati inform{ció szerint kijelölt 

munkaműveleteket 
        

        x   x 
  x x x 

x x x 

Az erőgépen hib{t elh{rít, szerkezeti egységeket 

be{llít 

         x  x      x 
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Jogszab{lyokat alkalmaz   x         x       

Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti 

karbantart{st, javít{st végez 

        x         x 

Informatikai, sz{mít{stechnikai eszközöket kezel   x            x    

[llag- és értékmegóv{si munk{latokat végez         x         x 

Garanci{lis-, jót{ll{si-, szavatoss{gi jogokat 

alkalmaz 

                 x 

Szakmai körökkel, hatós{gokkal kapcsolatot kiépít 

és fenntart  

  x         x       

Betartatja és betartatja az erőgép üzemeltetésére 

vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szab{lyokat 

x         x x x x x x x x x 

Mezőgazdas{gi vontató vezetésére érvényes 

vezetői engedélyt szerez („T” kategóri{ra, illetve 

„C+E” vagy „C1+E” kategóri{ra érvényes vezetői 

engedély). 

  x         x       

SZAKMAI ISMERETEK 

J{rművezetési ismertek   x         x       

Mezőgazdas{gi erőgépek biztons{gi és 

üzemeltetési ismeretei 

           x       

A közúti közlekedés, sz{llít{s- és anyagmozgat{s 

szab{lyai 

  x                

Motorok üzemi jellemzői, szerkezeti felépítése és 

működése 

 x         x       x 

Mechanikus-, elektromos-, pneumatikus- és    x   x x     x   x x x 
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hidraulikus teljesítmény-{tvitel szerkezeti felépítése 

és működése 

Kerekes- és l{nctalpas j{rművek j{rószerkezete, 

korm{nyz{sa szerkezeti felépítése 

    x         x    x 

J{rművek fékezése, a fékberendezések szerkezeti 

felépítése és működése 

     x         x   x 

Alv{z, felépítmény, vonó-, függesztő- és emelő 

szerkezetek 

x       x  x       x x 

J{rművek elektromos- és elektronikus 

berendezéseinek szerkezeti felépítése és működése 

      x   x  x    x  x 

Erőgépek hidraulikus berendezéseinek szerkezeti 

felépítése és működése 

x       x  x       x x 

Erőgépek j{rulékos és kiegészítő berendezései x         x  x       

Erőgépek karbantart{sa x        x x        x 

A karbantart{si, szerelési utasít{sok értelmezése x        x x        x 

Erőgépek tisztít{sa, t{rol{sa x        x x        x 

Szerelőszersz{mok, készülékek kiv{laszt{sa és 

haszn{latuk munkavédelmi szab{lyai 

         x x x x x x x x x 

Vil{gító- és jelzőberendezések hib{i, vizsg{lata, 

javít{sa 

      x     x    x  x 

Erőgépek üzemeltetési jellemzői x  x      x x  x       

Erőgépek üzemeltetése közben betartandó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

x  x      x x  x      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat   x            x    

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezése    x x  x x x     x  x x x 

Komplex jelzésrendszerek haszn{lata   x       x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Mozg{skoordin{ció (testi ügyesség)          x  x      x 

[llóképesség   x       x x x x x x x x x 

Térbeli t{jékozód{s          x  x      x 

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Ir{nyíthatós{g          x x x x x x x x x 

Segítőkészség          x  x      x 

Tolerancia x x x x x x x x x   x       

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Ismeretek helyén való alkalmaz{sa   x      x x x x x x x x x x 

Körültekintés, elővigy{zatoss{g          x  x      x 

Figyelem-összpontosít{s    x      x   x  x x    
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9. Mezőgazdas{gi erőgépek tant{rgy                 174 óra 
*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

9.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdas{gi erőgépek {ltal{nos szerkezeti felépítését, 

a szerkezeti egységek feladat{t, kialakít{s{t, működési elvét. Alkalmaz{s szintjén 

saj{títs{k el a kezelőszervek haszn{lat{t, az erőgépek üzemeltetésre történő 

előkészítését, a be{llít{sok alapelveit. Készség szinten saj{títs{k el és eredményes 

hatós{gi vizsg{t tegyenek közlekedési alapismeretekből, valamint a munkavédelmi- 

és sz{llít{si ismeretekből. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

- Az energia megmarad{s elve 

- Boyle-Mariotte törvény, Gay-Lussac törvényei, 

- Egyesített g{ztörvény 

Szakmai alapozó ismeretek, gépelemek témakör 

Szakmai sz{mít{sok mezőgazdas{gi erőgépek témakör 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Mezőgazdas{gi erőgépek      10 óra 

Mezőgazdas{gi erőgépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

A traktorok oszt{lyba sorol{sa 

Mezőgazdas{gi gépek fejlődéstörténete 

Mezőgazdas{gi erőgépek fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti 

kialakít{sa 

Traktorok alv{za és felépítménye 

Traktorok kapcsoló és kezelőszervei 

Traktoros gépcsoport 

Mezőgazdas{gi erőgépek vonószerkezetének feladata, szerkezeti megold{si 

Mezőgazdas{gi erőgépek függesztőszerkezetének feladata szerkezeti 

felépítése, beszab{lyoz{sa, karbantart{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek hidraulikus szerkezeti rendszerének feladata, 

szerkezeti egységei, működtetése, karbantart{sa 

Karbantart{s jelentősége, anyagai, eszközei 

Mezőgazdas{gi erőgépek napi karbantart{sa 

A mezőgazdas{gi erőgépek összekapcsol{sa és üzemeltetése sor{n 

betartandó munka- tűz-, és környezetvédelmi szab{lyok 

 

9.3.2. Motorok        26 óra 

A belső égésű motorok kialakul{sa, fejlődéstörténete 
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Hőtani alapfogalmak, g{ztörvények 

Motorok csoportosít{sai, főbb adatai, tüzelőanyagai 

Négyütemű Ottó-motor működési eleve 

Négyütemű dízelmotor működési eleve 

Kétütemű Ottó- és dízelmotor működési elve, alkalmaz{si területe 

Különleges motorok (Wankel-motor, g{zturbina) 

Többhengeres motor fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti 

kialakít{sa 

Motorok vezérlése, négyütemű motorok vezérlési rendszere 

Vezérmű szerkezeti felépítése, működési elve, szelepszerkezet 

Szelephézag szükségessége, be{llít{sa 

Ottó motorok tüzelőanyag-ell{tó rendszere 

Karbur{toros rendszerek alkalmaz{si területe, szerkezeti megold{sai 

A benzinbefecskendezési rendszerek megold{sai, szerkezeti felépítése, 

működése 

Ottó motorok kipufogó rendszere, lambda szonda 

A dízel motorok tüzelőanyag-ell{tó rendszerének szerkezeti felépítése, 

szerkezeti elemek feladata, kialakít{sa, működése 

Befecskendező szivattyúk feladata, szerkezeti megold{sai, működése, 

beszab{lyoz{sa 

Befecskendező fúvók{k (dízel porlasztók) feladata, szerkezeti megold{sai, 

működése, be{llít{sa 

A dízelmotorok elektronikus vezérlése,  

Common Rail (közös nyomócsöves) dízelmotorok 

A motorok teljesítménynövelésének módjai, turbófeltöltés 

Motorok kenőrendszerének feladata, kenési rendszerek 

Szivattyús nyomóolajz{s szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti 

kialakít{sa, működése 

A kenőrendszer karbantart{sa, olajcsere 

A motorok hűtésének eleve, hűtési módok, hűtőközegek 

Szivattyús vízhűtés szerkezeti egységei azok feladata, szerkezeti kialakít{sa 

A hűtőrendszerek karbantart{sa 

A motorok karbantart{sa, be{llít{sa üzemeltetése sor{n betartandó munka-, 

tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

9.3.3. J{rművezetési ismeretek      54 óra 

A Nemzeti Közlekedési Hatós{g T kategóri{s j{rművezető képzésre  

kiadott Tantervi és Vizsgakövetelménye alapj{n 

Közlekedési alapismertek 

Alapelvek a közlekedésben 

A közlekedés feltételei 

Közlekedés mezőgazdas{gi vontatóval, elindul{s, halad{s az úton, behajt{si 

tilalmak, kitérés, kikerülés, előzés 
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Halad{s p{rhuzamos közlekedésre alkalmas úton 

Közlekedés villamos p{ly{val ell{tott úttesten 

Keresztező forgalom az úton 

Útkereszteződés, körforgalom 

Megfordul{s, h{tramenet, meg{ll{s, v{rakoz{s 

A közlekedés különleges elvei 

M{sként közlekedve 

J{rművezetés elmélete 

A j{rművezetés emberi tényezői 

A j{rmű vezetése 

A j{rmű és az út kapcsolata 

Kanyarod{s, emelkedő, lejtő, bukkanó 

A rakom{ny elhelyezése, tart{lyj{rművek vezetéstechnik{ja 

A forgalomban történő közlekedés 

J{rműszelvénnyel történő közlekedés 

Vészhelyzetek felismerése, elh{rít{sa, v{ratlan események 

Energiatakarékos és környezetkímélő vezetéstechnika 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

Mezőgazdas{gi vontatók, pótkocsik felépítése 

Motorok, teljesítmény-{tviteli berendezések, futómű, korm{nyz{s, 

fékberendezés 

Villamos berendezések 

Munkavédelem, tűzvédelem, sz{llít{s 

Munka- tűz-, és környezetvédelmi ismeretek 

Sz{llít{si ismeretek, a rakom{ny rögzítése, veszélyes {ruk sz{llít{sa 

 

9.3.4. Mechanikus teljesítmény-{tvitel    13 óra 

Mechanikus erő{tviteli rendszer szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek 

feladata 

A tengelykapcsolók feladata, csoportosít{sa 

T{rcs{s tengelykapcsolók szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa, 

karbantart{sa 

Röpsúlyos, hidrodinamikus tengelykapcsolók 

A sebességv{ltók feladata, csoportosít{sa 

Terhelés alatt nem kapcsolható sebességv{ltók (tolófogaskerekes, 

kapcsolóhüvelyes, szinkroniz{lt)  

Részben terhelés alatt kapcsolható sebességv{ltó (bolygóművek, 

nyomatéknövelők) 

Csoportos- és teljes nyomatékv{ltós (Powershift) sebességv{ltók 

Terhelés alatt kapcsolható sebességv{ltók (vari{tor) 

Hidrodinamikus sebességv{ltók 

Teljesítmény-leadó tengely feladata, meghajt{sa, kapcsol{sa 

Kard{nhajt{s mezőgazdas{gi gépeken 
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Kiegyenlítőmű feladata, v{ltozati 

Kúpkerekes kiegyenlítőmű szerkezeti felépítése, működése 

Kiegyenlítőmű z{r feladata, szerkezeti kialakít{sa, működtetése 

Végrehajt{s szerkezeti kialakít{sa 

A mellső kerekek hajt{sa, kapcsol{sa 

Erő{tviteli rendszer karbantart{sa, olajcserék 

Az erő{tviteli berendezések kezelése, karbantart{sa, be{llít{sa sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

9.3.5. J{rószerkezet, korm{nyz{s     14 óra 

A j{rószerkezet fő méretei, a j{rószerkezet és a talaj kapcsolata 

Traktorok j{rószerkezetének szerkezeti felépítése 

Az első híd felfüggesztése, szerkezeti kialakít{sa 

A h{tsó híd felfüggesztése, szerkezeti kialakít{sa 

Rugók, lengéscsillapítók feladata szerkezeti kialakít{sa 

Gumiabroncsoz{sú kerék felépítése 

A gumiabroncs anyaga, jellemzői, méretei, szerelése 

A j{rószerkezet ellenőrzése, karbantart{sa 

L{nctalpas- és gumihevederes j{rószerkezet megold{sok 

Kerekes j{rművek korm{nyz{s{nak elve és módjai 

Kerekes traktor korm{nyszerkezetének szerkezeti felépítése 

A korm{nyzott kerekek geometri{ja és be{llít{sa 

Mechanikus korm{nyművek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa, 

karbantart{sa 

Szervkorm{nyz{s megold{si, szerkezeti kialakít{sa, működése be{llít{sa 

Hidraulikus korm{nyz{s, szerkezete, működési elve 

Korm{nyszerkezet ellenőrzése, beszab{lyoz{sa, karbantart{sa 

Traktorok j{rószerkezetének és korm{nyz{s{nak kezelése, karbantart{sa, 

be{llít{sa sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

9.3.6. J{rművek fékezése        9 óra 

A fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak 

A fékek csoportosít{sa, rendeltetése és haszn{lata 

A fékezőelemek (dobfék, t{rcsafék, szalagfék) jellemzői, szerkezeti 

felépítése, működése 

Fékbetétek jellemzői, cseréje 

Mechanikus fékrendszer alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, be{llít{sa, 

karbantart{sa 

Hidraulikus fékrendszer alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, be{llít{sa, 

karbantart{sa 

Fékr{segítő, fékerőelosztó, blokkol{sg{tló rendszer, kipörgés g{tló rendszer 

feladata szerkezeti kialakít{sa 

Légfékrendszer alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, szerkezeti részek 
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feladata, kialakít{sa 

Légfékrendszer kezelése, be{llít{sa, karbantart{sa 

A fékrendszer ellenőrzése, fékvizsg{lat 

A traktorok fékberendezésének kezelése, karbantart{sa, be{llít{sa sor{n 

betartandó munka-, tűz- és közlekedésbiztons{gi szab{lyok 

 

9.3.7. Elektromos berendezések      16 óra 

Villamos alapfogalmak 

Gépj{rművek villamos rendszerének szerkezeti felépítése, azok feladata 

A gener{torok feladata, szerkezeti felépítése, működése, karbantart{sa 

Dinamó alkalmaz{si területe, szerkezeti kialakít{sa 

A feszültségszab{lyzók, feladata, szerkezeti kialakít{sa 

Az akkumul{tor feladata, szerkezete, villamos tulajdons{gai, karbantart{sa, 

töltése 

A motorok indít{s{nak módjai 

Indítómotorok szerkezeti felépítése, működése, szerelése, karbantart{sa 

A dízel motorok hidegindít{s{t segítő berendezések 

Gyújtóberendezés feladata, típusai, szerkezeti kialakít{sa, karbantart{sa, 

beszab{lyoz{sa 

A gyújtógyertya feladata, cseréje 

Vil{gítóberendezésekkel kapcsolatos közlekedésbiztons{gi előír{sok 

Vil{gítóberendezések típusai, jellemzői, be{llít{sa, karbantart{sa  

Jelzőberendezések típusai, jellemzői, haszn{latuk 

Villamos segédberendezések feladata, szerkezeti kialakít{sa (ablaktörlő, 

ablakemelő, szellőzető és fűtőberendezés, üzemanyag- olajnyom{s mérő, 

hűtővízhőmérő) 

Kapcsolók biztosítékok 

A traktorok vil{gító- és jelzőberendezéseinek kezelése, karbantart{sa, 

betartandó munka-, tűz- és közlekedésbiztons{gi szab{lyok 

 

9.3.8. Hidraulikus teljesítmény-{tvitel     18 óra 

A hidraulikus erő{tvitel alapelvei 

A hidrodinamikus erő{tvitel 

Hidraulikus rendszer szerkezeti egységei, jelképes jelölésük 

Szivattyúk feladata, jellemzői, alkalmaz{si területe, működési elve 

Orbit rendszerű szivattyúk és hidromotorok 

Hidraulikus munkahengerek típusai, alkalmaz{si területei, szerkezeti 

kialakít{sai 

Nyom{shat{rolók hidroakkumul{torok feladata, szerkezeti kialakít{sa 

Nyom{shat{roló- és nyom{scsökkentő szelepek 

Sorrend meghat{rozó- és {raml{sir{nyító szelepek 

Útv{ltó szelepek feladata, szerkezeti kialakít{sa 

Hidraulikus rendszer kiegészítő berendezései (szűrők, csővezetékek, 
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csőkötések, olajhűtő, nyom{smérő óra) 

Egyszerű traktorhidraulik{k szerkezeti felépítése, működése, kezelése 

Szab{lyzós hidraulikus rendszerek szerkezeti megold{sai 

Mechanikus- és elektronikus működésű szab{lyzós hidraulikus rendszerek 

szerkezeti felépítése, működése, karbantart{sa 

Hidraulikus szervokorm{ny szerkezeti felépítése, működése be{llít{sa, 

karbantart{sa 

A hidraulikus korm{ny szerkezeti felépítése, működési elve, kezelése 

Hidrosztatikus j{rószerkezet hajt{s alkalmaz{sa, előnyei 

Hidrosztatikus hajt{si rendszerek típusai, szerkezeti felépítése, működése, 

kezelése, karbantart{sa 

Hidraulikus erő{tviteli berendezések kezelése, karbantart{sa, üzemeltetése 

sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

9.3.9. Karbantart{s, üzemeltetés      14 óra 

A karbantart{s jelentősége, műveletei 

Karbantart{si fokozatok 

Napi karbantart{s munkaműveletei 

Időszakos karbantart{s 

A karbantart{s anyagai és eszközei 

Motorhajtó tüzelőanyagok jellemzői, felhaszn{l{suk 

Kenőanyagok tulajdons{gai, alkalmaz{si területei 

[pol{shoz szükséges anyagok és eszközök 

A karbantart{s eszközei és gépei 

A karbantart{s- és javít{s dokument{ciói (kezelési utasít{s) 

Az erőgépek bej{rat{sa és t{rol{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek üzemeltetése 

A mezőgazdas{gi erőgép megv{laszt{s{nak szempontjai 

A traktorok stabilit{sa (hossz- és keresztir{nyú stabilit{s) 

Vonóhorog teljesítménye, vontat{si hat{sfok 

A traktorok veszteségei 

Csúsz{si veszteség, kerékcsúsz{s csökkentésének módjai 

Gördülési (önvontat{si) veszteség 

A traktorok fejlesztésének ir{nyai  

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

9.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) 
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Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés   x  

1.4. projekt  x   

1.5. kooperatív tanul{s  x   

1.6. h{zi feladat x    

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k  

(aj{nl{s) 

 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.2. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.2. Tesztfeladat megold{sa x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. Működési {br{k értelmezése x  x  

3.2. Működési {br{k készítése x    

3.3. Működési {br{k kiegészítése x    

 

9.6. A tant{rgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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10. Mezőgazdas{gi erőgépek gyakorlat tant{rgy   330 óra/ 312 óra* 
*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

10.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a mezőgazdas{gi erőgépek, {ltal{nos szerkezeti felépítését, 

a szerkezeti egységek kialakít{s{t, működési elvét. Alkalmaz{s szintjén saj{títs{k el 

a kezelőszervek haszn{lat{t, az erőgépek napi- és időszakos karbantart{s{t, a 

szerkezeti egységek beszab{lyoz{s{t. Képesek legyenek üzemzavar jellegű hib{k 

felismerésére és elh{rít{s{ra, kisebb javít{si munk{k elvégzésére. Készség szinten 

saj{títs{k el, és eredményes hatós{gi vizsg{t tegyenek biztons{gi ellenőrzési és 

üzemeltetési gyakorlatból. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mezőgazdas{gi erőgépek témakörei 

Szakmai alapozó gyakorlatok fémalakít{s témakör 

 

10.3. Témakörök  

10.3.1.  Mezőgazdas{gi erőgépek               35 óra/ 30 óra 

Mezőgazdas{gi erőgépek csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

A mezőgazdas{gi erőgépek fő szerkezeti egységei azok feladata, szerkezeti 

kialakít{sa 

Traktorok kapcsoló és kezelőszervei 

Traktoros gépcsoport 

Mezőgazdas{gi erőgépek vonószerkezetének feladata szerkezeti 

megold{sai 

A mezőgazdas{gi erőgépek függesztő-szerkezetének szerkezeti felépítése, 

beszab{lyoz{sa, karbantart{sa 

A mezőgazdas{gi erőgépek teljesítmény-leadó tengelye, kard{ntengely 

A mezőgazdas{gi erőgépek hidraulikus szerkezeti rendszerének szerkezeti 

egységei, működtetése, karbantart{sa 

Karbantart{s jelentősége, kezelési- karbantart{si utasít{s 

Karbantart{s anyagai, eszközei, szersz{mai 

A mezőgazdas{gi erőgépek napi karbantart{sa 

A mezőgazdas{gi erőgépek indít{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépekkel történő mozg{s (elindul{s, meg{ll{s, 

ir{nyv{ltoztat{s, tolat{s) 

Mezőgazdas{gi erőgépek karbantart{sa, üzemeltetése sor{n betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

10.3.2.  Motorok                 91 óra/ 90 óra 

Motorok csoportosít{sai, főbb adatai, tüzelőanyagai 

Többhengeres motor fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti 
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kialakít{sa 

Négyütemű Otto és dízelmotorok működési elve 

A motor fő szerkezeti egységek szerelése, tömítések, szűrők cseréje 

Vezérmű szerkezeti felépítése, működési elve, szelepszerkezet kialakít{sa 

A szelephézag szükségessége, be{llít{sa, helytelen be{llít{s következményei 

Ottó motorok tüzelőanyag-ell{tó rendszere, karbur{toros- és 

benzinbefecskendezéses rendszerek alkalmaz{si területe, szerkezeti 

megold{sai 

A dízel motorok tüzelőanyag-ell{tó rendszerének szerkezeti felépítése, 

szerkezeti elemek feladata, kialakít{sa, működése 

A tüzelőanyag-ell{tó rendszer szűrőinek cseréje, légtelenítés 

Porlasztók, befecskendező szivattyúk beszab{lyoz{sa, szerelése  

Közös nyomócsöves (Common Rail) dízelmotorok szerkezeti kialakít{sa 

Motorok kenőrendszerének szerkezeti felépítése 

A kenőrendszer karbantart{sa, szűrők cseréje, motorolaj csere 

Szivattyús vízhűtés szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakít{sa 

A hűtőrendszerek karbantart{sa 

A motorok karbantart{sa, be{llít{sa, üzemeltetése sor{n betartandó munka-

, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

10.3.3. Biztons{gi üzemeltetés, vezetés              27 óra/ 24 óra 

A Nemzeti Közlekedési Hatós{g T kategóri{s j{rművezető képzésre  

kiadott Tantervi és Vizsgakövetelménye alapj{n 

Mezőgazdas{gi vontatók szerkezeti felépítése 

Motorok hűtő- és kenőrendszerének karbantart{sa, folyadékszintek 

ellenőrzése, pótl{sa, ékszíjak ellenőrzése, feszesség be{llít{sa 

Dízelmotorok tüzelőanyag-ell{tó rendszerének karbantart{sa, szűrők, 

ülepítők tisztít{sa, cseréje 

Villamos berendezések ellenőrzése, akkumul{tor karbantart{sa, izzók 

biztosítékok cseréje, pótkocsi elektromos rendszerének csatlakoztat{sa, 

ellenőrzése 

Tengelykapcsoló ped{l holtj{téka, be{llít{sa 

Futómű korm{nyszerkezet ellenőrzése, karbantart{sa, kerékcsere 

Fékberendezések karbantart{sa, holtj{ték, tömítettség, folyadékszint 

ellenőrzése 

Légfékrendszer karbantart{sa, csatlakoztat{sa, működés ellenőrzése 

Pótkocsi rögzítése mechanikus rögzítőfékkel 

A vezetési gyakorlat alap és főoktat{s{t a Nemzeti Közlekedési Hatós{g T 

kategóri{s j{rművezető képzésre  kiadott Tantervi és Vizsgakövetelménye alapj{n 

kell megszervezni.  

10.3.4.  Mechanikus teljesítmény-{tvitel             24 óra/ 24 óra 

Mechanikus erő{tviteli rendszer szerkezeti felépítése, szerkezeti egységek 

feladata 
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T{rcs{s tengelykapcsolók szerkezeti felépítése, működése 

T{rcs{s tengelykapcsoló ellenőrzése be{llít{sa, karbantart{sa 

A súrlódó t{rcsa, nyomcsap{gy cseréje 

A sebességv{ltók feladata, csoportosít{sa 

Terhelés alatt nem kapcsolható sebességv{ltók (tolófogaskerekes, 

kapcsolóhüvelyes, szinkroniz{lt) szerkezeti felépítése, kezelése, 

karbantart{sa 

Bolygóművek, nyomatéknövelők működése, kapcsol{sa 

Csoportos (Powershift) sebességv{ltók, ir{nyv{ltók kezelése,  

Teljesítmény-leadó tengely, meghajt{sa, kapcsol{sa, beszab{lyoz{sa  

Kiegyenlítőművek szerkezeti felépítése, karbantart{sa 

A kiegyenlítőmű z{r feladata, szerkezeti kialakít{sa, működtetése 

Véglehajt{s szerkezeti kialakít{sa, karbantart{sa 

A mellső kerekek hajt{sa, kapcsol{sa 

Erő{tviteli rendszer karbantart{sa, olajcserék 

Erő{tviteli berendezések kezelése, karbantart{sa, be{llít{sa sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

10.3.5.  J{rószerkezet, korm{nyz{s              27 óra/ 24 óra 

A traktorok j{rószerkezetének szerkezeti felépítése 

Az első- és a h{tsó híd felfüggesztése, szerkezeti kialakít{sa 

A rugók, lengéscsillapítók feladata, szerkezeti kialakít{sa 

A gumiabroncsoz{sú kerék felépítése, kerék és gumiabroncs cseréje 

Nyomt{vols{g, j{rókerék csap{gy ellenőrzése, be{llít{sa 

A l{nctalpas- és gumihevederes j{rószerkezet megold{sok, szerkezeti 

felépítése, karbantart{sa 

A kerekes traktor korm{nyszerkezetének szerkezeti felépítése 

A korm{nyzott kerekek geometri{ja, kerékösszetart{sa, be{llít{sa 

Mechanikus korm{nyművek szerkezeti felépítése, működése, be{llít{sa, 

karbantart{sa 

Szervkorm{nyz{s megold{si, szerkezeti kialakít{sa, működése, be{llít{sa 

A hidraulikus korm{nyz{s szerkezete, működési elve 

A korm{nyszerkezetek ellenőrzése, beszab{lyoz{sa, karbantart{sa 

A traktorok j{rószerkezetének és korm{nyz{s{nak kezelése, karbantart{sa, 

be{llít{sa sor{n betartandó munka- tűz-, és környezetvédelmi szab{lyok 

 

10.3.6.  J{rművek fékezése               30 óra/ 24 óra 

A fékek csoportosít{sa, rendeltetése és haszn{lata 

A fékezőelemek (dobfék, t{rcsafék, szalagfék) jellemzői, szerkezeti 

felépítése, működése 

Fékbetétek jellemzői, cseréje 

Mechanikus fékrendszer alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, be{llít{sa, 

karbantart{sa 
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Hidraulikus fékrendszer, szerkezeti felépítése, be{llít{sa, karbantart{sa, 

légtelenítése 

Légfékrendszer alkalmaz{sa, szerkezeti felépítése, szerkezeti részek 

feladata, kialakít{sa 

Légfékrendszer kezelése, ellenőrzése, karbantart{sa 

Légfékrendszer víztelenítése, légtart{ly feltöltése, tömítettség ellenőrzése 

Nyom{sesés, levegőfogyaszt{s ellenőrzése fékezéskor 

A fékrendszer ellenőrzése, fékvizsg{lat, fékpróba 

A traktorok fékberendezésének kezelése, karbantart{sa, be{llít{sa sor{n 

betartandó munka-, tűz- és közlekedésbiztons{gi szab{lyok 

 

10.3.7.  Elektromos berendezések              30 óra/ 30 óra 

A gener{torok, szerkezeti felépítése, karbantart{sa, felszerelése, bekötése 

Feszültségszab{lyzók, feladata, szerkezeti kialakít{sa, ellenőrzése 

Az akkumul{torok szerkezeti felépítése, karbantart{sa 

Az akkumul{torok ki és beszerelése, töltöttségének ellenőrzése, töltése 

Indítómotorok szerkezeti felépítése, működése, karbantart{sa, felszerelése 

és bekötése 

Dízel motorok hidegindít{st segítő berendezései, izzító gyertya ellenőrzése, 

cseréje 

Gyújtóberendezés feladata, szerkezeti kialakít{sa, karbantart{sa, 

beszab{lyoz{sa 

A gyújtógyertya ellenőrzése, cseréje 

A vil{gítóberendezések típusai, jellemzői, be{llít{sa, karbantart{sa  

Hibakeresés, izzól{mpa, biztosíték cseréje 

A villamos segédberendezések feladata, működtetése, ellenőrzése 

(ablaktörlő, szellőztető és fűtőberendezés, üzemanyag- olajnyom{s mérő, 

hűtővízhőmérő) 

A pótkocsi elektromos rendszerének csatlakoztat{sa, ellenőrzése, hiba 

elh{rít{sa, csatlakozó vezeték készítése 

Motor indít{sa külső akkumul{torról 

A traktorok vil{gító- és jelzőberendezéseinek kezelése és karbantart{sa 

sor{n betartandó munka-, tűz- és közlekedésbiztons{gi szab{lyok 

 

10.3.8.  Hidraulikus teljesítmény-{tvitel             36 óra/ 36 óra 

Mezőgazdas{gi erőgépek hidraulikus rendszerének szerkezeti felépítése, 

működtetése 

A szivattyúk jellemzői, alkalmaz{si területei 

A szivattyú felszerelése, bekapcsol{sa, sz{llít{s{nak, nyom{s{nak 

ellenőrzése 

A hidraulikus munkahengerek típusai, alkalmaz{si területei, szerkezeti 

felépítésük, szerelésük, karbantart{suk 

Nyom{shat{rolók hidroakkumul{torok feladata, szerkezeti kialakít{sa 
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Nyom{shat{roló- és nyom{scsökkentő szelepek ellenőrzése, 

beszab{lyoz{sa 

Útv{ltó szelepek feladata, szerkezeti kialakít{sa, működtetése, 

karbantart{sa 

Elektrohidraulikus szelepek alkalmaz{sa, működtetése 

Egyszerű traktorhidraulik{k szerkezeti felépítése, működése, kezelése 

Szab{lyzós hidraulikus rendszerek szerkezeti megold{si, kezelésük, 

karbantart{suk 

Elektronikus erő- és helyzetszab{lyz{s 

A hidraulikus szervokorm{ny szerkezeti felépítése, működése, 

beszab{lyoz{sa, karbantart{sa 

A hidraulikus korm{ny szerkezeti felépítése, kezelése, karbantart{sa 

Hidrosztatikus j{rószerkezet hajt{s szerkezeti felépítése, működése, 

kezelése, karbantart{sa 

A hidraulikus erő{tviteli berendezések kezelése, karbantart{sa, 

üzemeltetése sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

10.3.9.  Karbantart{s, javít{s               30 óra/ 30 óra 

A karbantart{s jelentősége, kezelési- karbantart{si utasít{sok 

Karbantart{si fokozatok 

Napi karbantart{s munkaműveleti (motor indít{sa előtt, indít{s ut{n, 

munka közben, munka befejezését követően) 

Időszakos karbantart{s 

A karbantart{s- és javít{s anyagai és eszközei 

Kenőanyagok tulajdons{gai, alkalmaz{si területei 

Tisztít{shoz szükséges anyagok és eszközök 

Mezőgazdas{gi gépek tisztít{sa, mos{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek napi- és időszakos karbantart{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek t{rol{sra történő előkészítése, t{rol{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek szerkezeti egységeinek javít{sa, beszab{lyoz{sa, 

tömítések, szűrők cseréje, kenőanyagok cseréje 

Az erőgépek javít{s ut{ni bej{rat{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek indít{sa, működésének ellenőrzése 

próbaüzemeltetéssel 

A mezőgazdas{gi erőgépek kezelése, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanműhely, tanudvar, rutin p{lya 

 

10.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 
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A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos oktat{si módszerek 

(aj{nl{s) 

 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x   

1.2. megbeszélés x x   

1.3. szemléltetés  x   

1.4. projekt x x   

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so
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o
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- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

2. Képi inform{ciók körében     

2.1. Működési {br{k értelmezése x    

2.2. Működési {br{k készítése x    

2.3. 
Axonometrikus alkatrészrajzok 

értelmezése 
x x   

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorl{sa x x   

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x    

5. Üzemeltetési tevékenységek körében     

5.1. 
Géprendszer megfigyelése adott 

szempontok alapj{n 
x    

5.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x   

 

10.6. A tant{rgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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A  

11047-12 azonosító sz{mú 

 

Mezőgazdas{gi- és gazd{lkod{si 

alapismeretek 

 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 

 



99 

 

A 11047-12 azonosító sz{mú, Mezőgazdas{gi- és gazd{lkod{si alapismeretek 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak, és a témakörök 

oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k 

 

11047-12 Mezőgazdas{gi- és gazd{lkod{si alapismeretek 

Mezőgazdas{gi 

és gazd{lkod{si 

alapismeretek 

N
ö

v
én

y
te

rm
es

zt
és

i 
al

ap
is

m
er

et
ek

 

S
z{

n
tó

fö
ld

i 
n

ö
v

én
y

ek
 t

er
m

es
zt

és
e 

[
ll

at
te

n
y

és
zt

és
i 

is
m

er
et

ek
 

G
az

d
{l

k
o

d
{s

i 
is

m
er

et
ek

 

FELADATOK 

A mezőgazdaságban alkalmazottként, vagy vállalkozóként 

tevékenykedik 
   x 

Vállalkozást indít és működtet    x 
Tevékenysége során alkalmazza a termőhelyi, talaj- és 

éghajlattani ismereteit 
x    

Növénytermesztési munkákat végez  x   
Állattartási munkákat végez   x  
Munkát vállal, munkaszerződést köt    x 
Gépi eszközöket környezet-kímélően, gazdaságosan üzemeltet  x   
Dokumentációkat kezel, értelmez, készít, árajánlatot és 

számlát ad 
   x 

Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírásokat, valamint a MBSZ munkaterületére vonatkozó 

előírásait 
 x   

Üzletfelekkel kommunikál    x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A környezet- és természetvédelem fogalma, jelentősége, 

feladatai 
 x   

Leggyakoribb mezőgazdasági növények és állatok x  x  
A mezőgazdaságban végzett gépi munkákat befolyásoló 

tényezők 
 x   

Gépi munkák során okozható károk megelőzése  x   
Termőhelyi-, talaj- és éghajlattani ismeretek x    
Növénytermesztési ismeretek x x   
Állattenyésztési ismeretek   x  
Általános jogi alapismeretek    x 
Gazdálkodást szabályozó jogszabályok    x 
Az adózást szabályozó jogszabályok    x 
Munkavállaló- és munkáltató jogai, kötelezettségei    x 
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A gazdálkodási tevékenység főbb bizonylatai, bizonylatok 

vezetése 
   x 

A bizonylat alaki- és tartalmi kellékei    x 
A vállalkozás beindításával és működtetésével kapcsolatos 

jogi, adminisztratív teendők, eljárások 
   x 

A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai    x 
Az üzleti terv tartalma, felépítése    x 
Az egyszeres könyvvitel alapelvei    x 
Bevétel- és költségnyilvántartás    x 
Önköltség számítása    x 
Árajánlat készítése 

   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott, írott, hallott köznyelvi- és szakmai szövegek 

megértése, valamint beszédkészség 
x x x x 

Elemi számolási készség x x x x 
Elemi szintű számítógép-használat    x 
Információforrások kezelése  x  x 
Táblázatok, űrlapok értelmezése, kitöltése, diagram, 

nomogram olvasása, értelmezése, készítése, kitöltése 
   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Pontosság    x    x 

Megbízhatóság   x     x 

Önállóság   x    x  

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Motiválhatóság    x x   

Irányíthatóság    x x    

Segítőkészség    x x    

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Ismeretek helyén való alkalmazása    x  x  x 

Módszeres munkavégzés    x x    

Figyelem-összpontosítás   x     x 
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11. Mezőgazdas{gi- és gazd{lkod{si alapismeretek tant{rgy        122 óra/116 óra* 
*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

11.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a növénytermesztés feltételeit, a termesztésre ható 

környezeti tényezőket, a termesztett növények jellemzőit, igényeit. Alkalmaz{s 

szintjén saj{títs{k el a sz{ntóföldi növények termesztéstechnológi{it. Ismerjék meg 

a tenyésztett {llatok fajt{it, értékmérő tulajdons{gait, elhelyezését, szaporít{s{t és 

takarm{nyoz{s{t. Rendelkezzenek a modern termesztés- és tart{stechnológi{k 

ismereteivel és a technológi{k megvalósít{s{hoz szükséges környezetbar{t 

szemlélettel. Ismerjék meg a gazd{lkod{s alapjait, rendelkezzenek az ön{lló 

v{llalkoz{s indít{s{hoz szükséges munkaügyi-, pénzügyi- és jogi ismeretekkel. 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Növények szervei, életműködése, talajok jellemzői 

[llatok rendszerezése, jellemzőik, {llati szervezet felépítése  

 

11.3. Témakörök  

11.3.1. Növénytermesztési alapismeretek             36 óra/ 36 óra 

A mezőgazdas{g {gazatai és szerkezete 

Az {gazatra ható természeti- és t{rsadalmi tényezők 

A vir{gos növény szervei 

A növények életműködése, t{panyag és vízfelvétele 

A növények növekedésesének és fejlődésének külső és belső feltételei 

A termesztett növények morfológi{ja és szaporít{sa 

A talaj kialakul{sa, szerkezete, fizikai-, kémiai- és biológiai tulajdons{gai, 

talajtípusok 

Talajművelés célja, alapműveletei és módjai 

A sz{nt{s minőségi követelményei 

Talajművelési rendszerek 

T{panyag visszapótl{s jelentősége, szerves és műtr{gy{k 

T{panyagok szerepe a növények fejlődésében 

A szerves- és műtr{gy{z{s technológi{ja 

A vetőmagvak értékmérő tulajdons{gai, vetés jellemzői, vetési módok 

Öntözés jelentősége, öntözési módok 

Növényi k{rtevők és kórokozók 

A növényvédelem jelentősége, módjai, vegyszeres növényvédelem 

A növények betakarít{sa, t{rol{sa 

  

11.3.2. Sz{ntóföldi növények termesztése             30 óra/ 24 óra 
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Az őszi búza jelentősége, alaktana és fejlődése, igényei 

Az őszi búza termesztéstechnológi{ja 

A rozs jelentősége, alaktana és fejlődése, igényei 

A rozs termesztéstechnológi{ja 

A tritikale jelentősége, igényei, előveteménye, termesztéstechnológi{ja 

Az {rpa termesztésének jelentősége, igényei, őszi és tavaszi {rpa  

termesztés-technológi{ja 

A zab jelentősége, igényei, előveteménye, termesztéstechnológi{ja 

A kukorica termesztésének jelentősége, alaktana és fejlődése, igényei 

A kukorica elő- és utóveteményei, termesztéstechnológi{ja 

Hüvelyes növények (borsó, szója csillagfürt, bab) termesztésének 

jelentősége, termesztéstechnológi{ja 

Az őszi k{posztarepce jelentősége, igényei, termesztéstechnológi{ja 

A napraforgó jelentősége, igényei, termesztéstechnológi{ja 

Pillangós vir{gú sz{lastakarm{ny növények jelentősége, alaktana és 

fejlődése, igényei, termesztéstechnológi{ja 

Burgonya jelentősége, termesztéstechnológi{ja 

Cukorrépa jelentősége, termesztéstechnológi{ja 

Egyéb t{jjellegű növények termesztéstechnológi{ja 

Rét- és legelőgazd{lkod{s jelentősége, növény{llom{nya 

Gyepek telepítése, {pol{sa, haszn{lata 

Zöldségtermesztés jelentősége, a zöldségek csoportosít{sa, 

termesztéstechnológi{k 

Gyümölcstermesztés jelentősége, a gyümölcsök csoportosít{sa, 

termesztéstechnológi{k 

Szőlőtermesztés jelentősége, termesztéstechnológi{ja 

  

11.3.3. Állattenyésztési ismeretek              24 óra/ 24 óra 

Az {llati test felépítése, szervrendszerek 

Az {llat testt{jai, értékmérő tulajdons{gok 

Az {llatok szaporod{sa 

Tenyésztési alapfogalmak, tenyésztési munka feladatai 

Az {llatok szaporod{sa 

A takarm{nyok csoportosít{sa, jellemzői 

A takarm{nyok tartósít{sa, t{rol{sa, előkészítése 

Az etetés-, itat{s technológi{ja 

A szarvasmarha értékmérő tulajdons{gai, szarvasmarha fajt{k 

A szarvasmarh{k tenyésztése, szaporít{sa, elhelyezése, felnevelése, 

takarm{nyoz{sa 

A juh értékmérő tulajdons{gai, juhfajt{k (hús- és gyapjútermelés) 

A juhok szaporít{sa, felnevelése, takarm{nyoz{sa, elhelyezése 

A ló értékmérő tulajdons{gai, lófajt{k, tenyésztése 

A sertés értékmérő tulajdons{gai, sertésfajt{k 
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A sertések tenyésztése és szaporít{sa, takarm{nyoz{sa 

A sertés elhelyezése, hizlal{sa 

A baromfifélék értékmérő tulajdons{gai 

A tyúk tenyésztése, toj{s termelése 

Pecsenyecsirke tart{stechnológi{ja 

Keltetők és berendezéseik 

 

11.3.4. Gazd{lkod{si ismeretek               32 óra/ 32 óra 

Gazdas{gi alapfogalmak 

Az {rugazdas{g és a piac jellemzői, piac szereplői 

A kereslet, kín{lat törvénye 

A v{llalkoz{s fogalma, egyéni v{llakloz{s beindít{s{nak feltételei 

A gazdas{gi t{rsas{gok és a t{rsas v{llalkoz{sok jellemzői 

Szerződések típusai, alaki- és tartalmi követelményei 

Agr{rintervenciós rendszer jelentősége, területei 

A termőföld hasznosít{sa és védelme  

Termőfölddel kapcsolatos t{mogat{sok 

Munkaviszony, munkaszerződés 

Munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak, munk{ltató, munkav{llaló jogai, 

kötelességei 

T{rsadalombiztosít{ssal kapcsolatos fogalmak és szab{lyok 

A pénz szerepe a piacgazdas{gban, pénzügyi szolg{ltat{sok, pénzforgalom 

módjai 

Hitelek fajt{i, felvétele, hitelképesség 

Az adó fogalma, funkciói, csoportosít{sa 

Adóz{sra vonatkozó szab{lyok 

Bizonylat fogalma, alaki- és tartami kellékei, 

Bizonylatok kitöltése 

Üzleti terv készítésének célja, tartalmi követelményei 

A marketing jelentősége, piackutat{s, piacelemzés,  

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

11.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) 

 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 
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1.1. magyar{zat   x  

1.2. megbeszélés   x  

1.3. szemléltetés   x  

1.4. projekt  x   

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
t{

s 

O
sz

t{
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. Inform{ciók ön{lló rendszerezése x    

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.2. Tesztfeladat megold{sa x    

3. Szolg{ltat{si tevékenységek körében     

3.1. Bizonylatok kitöltése x    

 

11.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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A  

11048-12 azonosító sz{mú 

 

Agr{rgépészeti alapfeladatok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 
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A 11048-12 azonosító sz{mú, Agr{rgépészeti alapfeladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak, és a témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

 

11048-12 Agr{rgépészeti alapfeladatok 

Szakmai 

alapozó 

ismeretek  

Szakmai 

alapozó 

gyakorlatok  

A
n

y
ag

is
m

er
et

 

G
ép

ra
jz

 

G
ép

el
em

ek
 

F
ém

m
eg

m
u

n
k

{l
{s

 a
la

p
ja

i 

K
éz

i 
és

 g
ép

i 
fo

rg
{c

so
l{

s 

A
 f

ém
ek

 a
la

k
ít

{s
a

 

FELADATOK 

Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt      x 
Információt gyűjt a gépről      x 
A gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, 

alapvető hibákat állapít meg 
   X  x 

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára 

vonatkozó dokumentumokat 
   X x x 

Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, 

technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai 

előírások, műveletterv, műveleti utasítás, műszaki leírás, 

gépkönyv stb.) 

  x   x 

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi- és 

kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, 

szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket 
    x  

Mérőeszközökkel méréseket végez    X   
Mérésekről jegyzőkönyvet vesz fel    X   
Gépészeti anyagokat megkülönböztet, alkalmaz x   x   
Lemezalakítási munkákat végez      x 
Kézi fémmegmunkálást végez     x  
Kézi- és gépi forgácsolást végez     x  
Fémipari kötéseket készít     x x 
Korrózióvédelmi munkákat végez x     x 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra 

és alkatrészekre vonatkozó információkat 
x   x   

Megállapítja az elvégzendő feladatokat     x x 
Kisebb alkatrész felújítási feladatokat végez      x 
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, 

használja az előírt munka-, tűz-, és környezetvédelmi 

eszközöket 
   x x x 

Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz    x x x 
Vezeti a szükséges dokumentumokat, elvégzi az 

adminisztrációs feladatokat 
   x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 
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Az acélok és öntött vasak jellemző tulajdonságai, hőkezelései x      
Anyagvizsgálati eljárások és azok eszközei, mérési eljárások x      
Mérőeszközök és mérési eljárások, mérési jegyzőkönyvek    x   
Műanyagok, gumiáruk, bőr és üveg tulajdonságai, 

felhasználási területei 
x      

Villamos vezető-, szigetelő- és félvezető anyagok 

tulajdonságai, alkalmazási területei 
x      

Hőszigetelő- és hangszigetelő anyagok alkalmazási területei x      
Faanyagok tulajdonságai, megmunkálási eljárásai, szerszámai x      
Ragasztóanyagok alkalmazási területei, ragasztás 

technológiája 
x     x 

Tüzelő- és kenőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási 

előírások 
x      

Korrózióvédő anyagok, korrózióvédelem. Gépalkatrészek 

tisztítása, korrózió elleni védelem. Tisztítási eljárások: mosás 

vízzel (víz-, gőzsugaras berendezések); zsírtalanítás (szerves 

oldószerrel); oxideltávolítás mechanikai, kémiai úton 

x     x 

Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása  x  x x x 
Hidraulikus- és pneumatikus berendezések, gépjármű 

villamoshálózati rajzok ábrázolása, ábrák olvasása 
 x     

Rajzszabványok ismerete, katalógus használata, műszaki rajz 

készítése, olvasása 
 x     

Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban    x   
Oldható- és roncsolással oldható kötőgépelemek alkalmazása 

és felhasználásuk 
  x   x 

Tengelyek rendeltetése, igénybevételeik, felhasználási 

területük, furatos alkatrészek, sima, bordás és bütykös 

tengelyek alkalmazása 
  x    

Csapágyak, tömítések rendeltetése, szerkezeti kialakítása, 

felhasználási területük,  
  x    

Siklócsapágyak, gördülőcsapágyak szerelése   x    
Csövek, csőkötések anyagai, fajtái, kialakításuk, alkalmazási 

területük 
  x   x 

Rugók jellemző adatai, anyaga, kialakítása, alkalmazási 

területük 
  x    

Mozgás-átalakító szerkezetek jellemzői   x    
Tengelykapcsolók rendeltetése, szerkezeti kialakítása, 

felhasználási területei 
  x    

Fékszerkezetek rendeltetése, szerkezeti kialakítása, 

felhasználási területei 
  x    

Forgómozgást átszármaztató hajtások jellemzői, alkalmazási 

területeik 
  x    

Alkatrész-katalógusok használata      x 
Gépalkatrészek rendelése, tartalékolása      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi-- és szakmai szöveg megértése hallás után, írásban, 

olvasásban, beszédkészség 
x x x x x x 

Elemi számolási készség x   x x x 
Szabadkézi rajzolás, vázlatkészítés, képi jellegű ábrázoló 

műszaki rajz készítése, olvasása, értelmezése 
 x x x x x 

Robbantott ábrák, axonometrikus alkatrészrajzok, hálózati  x    x 
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kapcsolási jellegű műszaki rajz, folyamatábrák készítése, 

olvasása, értelmezése, diagram, nomogram kitöltése, 

készítése, olvasása, értelmezése 

Információforrások kezelése 
   x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K 

Megbízhatóság    x x x 

Önállóság    x x x 

Térlátás  x  x   

T[RSAS KOMPETENCI[K 

Kompromisszum-készség    x x x 

Kapcsolatfenntartó készség    x x x 

Irányíthatóság  x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCI[K 

Figyelem-összpontosítás  x  x x x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása  x  x x x 

Lényegfelismerés (lényeglátás)  x x x x x 
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12. Szakmai alapozó ismeretek tant{rgy       72 óra 
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

12.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék az agr{rgépészetben alkalmazott anyagok elő{llít{s{t, 

tulajdons{gait, felhaszn{l{si területeit. Ismerjék meg a műszaki {br{zol{s módjait, 

szab{lyait. Képesek legyenek értelmezni axonometrikus- és alkatrész rajzokat, 

elkészíteni egyszerű alkatrészek felvételi v{zlat{t, műhelyrajz{t. Ismerjék a 

gépelemek típusait, alkalmaz{si területeit, {br{zol{s{t és méretmegad{s{t. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

Anyagok csoportosít{sa, tulajdons{gai 

Matematika 

Geometria, síkidomok szerkesztés 

Rajz 

Testek vetületi {br{zol{sa 

 

12.3. Témakörök  

12.3.1. Anyagismeret       22 óra 

Ipari anyagok csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Vasfémek tulajdons{gai alkalmaz{si területe 

A vasgy{rt{s, nagyolvasztó termékei 

Az acélgy{rt{s célja, acélgy{rt{si elj{r{sok 

Acélok ötvözése, ötvöző anyagok hat{sa 

Az öntöttvas gy{rt{sa, öntöttvasak alkalmaz{sa 

Az acélok csoportosít{sa, jelölése, alkalmaz{si területei 

Az acélok hőkezelése, hőkezelés célja, szakaszai 

Hőkezelési elj{r{sok (l{gyít{s, edzés, nemesítés) 

Könnyűfémek és ötvözetei 

Az alumínium tulajdons{ga, elő{llít{sa, alkalmaz{si területei 

Magnézium, tit{n tulajdons{gai alkalmaz{si területei 

Színesfémek és ötvözetei 

A réz tulajdons{gai, ötvözetei, alkalmaz{si területei 

Az ón tulajdons{gai, ötvözetei, alkalmaz{si területei 

A horgany, az ólom tulajdons{gai, alkalmaz{si területei 

Nem fémes gépészeti anyagok 

A fa tulajdons{gai, felhaszn{l{si területei 

Műanyagok tulajdons{gai, csoportosít{sa 

Természetes alapú műanyagok, a gumi gy{rt{sa alkalmaz{si területei 

Mesterséges alapú műanyagok fajt{i, alkalmaz{si területei 

Szigetelő anyagok csoportosít{sa, anyaga, alkalmaz{si területe 
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Tömítő anyagok típusai, anyaga, műszaki alkalmaz{si területe 

Köszörű és csiszolóanyagok, köszörű és v{gókorongok 

Üzemanyagok tulajdons{gai, alkalmaz{si területe 

Kenőanyagok csoportosít{sa, tulajdons{gai, alkalmaz{si területei 

Az agr{rgépészetben alkalmazott egyéb anyagok 

A korrózió elleni védekezés módjai, anyagai és eszközei 

[tmeneti és tartós korrózióvédelmi technológi{k 

  

12.3.2. Géprajz        28 óra 

Rajzeszközök és haszn{latuk 

Alaki és formai ismeretek 

Szabv{nyok, méretar{ny, vonalfajt{k  

Méretmegad{s elemei, szabv{nyír{s, rajztechnikai követelmények 

Síkmértani szerkesztések 

Műszaki {br{zol{s módjai, alkalmaz{s területei 

Vetületi {br{zol{s h{rom képsíkban 

Síklapú testek, forg{stestek vetületi {br{zol{sa 

Csonkolt testek vetületi {br{zol{sa és méretezése 

Axonometrikus {br{zol{s jellemzői, alkalmaz{si területei, axonometrikus 

{br{zol{si módok 

Testek axonometrikus {br{zol{sa 

A nézeti {br{zol{s, {br{zol{si szab{lyok 

Metszeti {br{zol{s, metszetben rajzolt vetületek 

A metszeti {br{zol{s szab{lyai 

Metszetek fajt{i, alkalmaz{si területei 

Alkatrészek rajzol{sa különböző metszetekkel 

Nem metszhető alkatrészek 

Méreth{lózat, különleges méretmegad{sok, egyszerűsítések 

A méreth{lózat felépítése, méretmegad{s szab{lyai 

A mérettűrések elhelyezkedése, megad{sa műszaki rajzokon 

Az illesztés alapfogalmai, illesztési rendszerek és jelölésük 

Alak- és helyzettűrések 

Rajzolvas{s, axonometrikus alkatrészrajzok 

Felvételi v{zlat készítésének menete, lépései 

 

12.3.3. Gépelemek        22 óra 

A gépelemek fogalma, csoportosít{sa 

Kötőgépelemek 

Csavarok, csavarkötések, al{tétek 

Kötőcsavarok, csavarany{k, csavarbiztosít{sok típusai, méretei 

Csavarmenetek, csavarkötések {br{zol{sa, csavarmenetek méretmegad{sa 

Csapszegkötések feladata, alkalmaz{si területe, csapszegek fajt{i 

Rögzítőgyűrűk tengelyeken és furatokban 
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Tengelykötések feladata, típusai, jellemzői 

Tengelykötések, ékek, reteszek méretmegad{sa 

Szegecskötések alkalmaz{sa, fajt{i, szegecsek 

A szegecskötések {br{zol{sa, méretezése 

Hegesztett- és ragasztott kötések {br{zol{sa, méretmegad{sa 

Forg{st közvetítő gépelem csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Tengelyek feladata, csoportosít{sa, {br{zol{sa, méretmegad{sa 

Csap{gyak feladata, csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Sikló csap{gyak jellemzői, {br{zol{sa, méretmegad{sa 

Gördülő csap{gyak fajt{i, alkalmaz{si területei, {br{zol{sa, méretmegad{sa 

Csap{gyak rögzítése, kenése 

Tengelykapcsolók feladata csoportosít{sa, alkalmaz{si területe 

Oldható tengelykapcsolók típusai alkalmaz{si területei, működésük 

Biztons{gi tengelykapcsolók 

Forg{st {tsz{rmaztató gépelemek 

A szíjhajt{s jellemzői, alkalmaz{si területei, ékszíjak 

A l{nchajt{s jellemzői, alkalmaz{si területei 

Fogaskerékhajt{s alkalmaz{si területei, fogazatok jellemző méretei   

Mozg{st {talakító gépelemek 

Fékszerkezetek feladata, csoportosít{sa 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

Tanterem 

 

12.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) 

 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat   x  

1.2. szemléltetés   x  

1.3. h{zi feladat x    

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 
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 6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 

1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x    

1.2. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x  x  

2. 
Ismeretalkalmaz{si gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
V{laszol{s ír{sban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.2. Tesztfeladat megold{sa x    

3. Képi inform{ciók körében     

3.1. 
Vetületi, axonometrikus rajz 

értelmezése 
x  x  

3.2. Metszeti rajzok értelmezése x  x  

3.3. 
Alkatrész rajz készítése 

axonometrikus rajzról 
x    

3.4. Alkatrész rajz készítése gépelemről x    

 

12.6. A tant{rgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel 
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13. Szakmai alapozó gyakorlatok tant{rgy               216 óra 
*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül 

 

13.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók ismerjék meg a fémek megmunk{l{s{nak módjait, eszközeit és gépeit. 

Alkalmaz{s szinten saj{títs{k el a fémek alakít{s{nak, kézi- és gépi 

megmunk{l{s{nak módjait és technológi{it. Képesek legyenek ön{llóan egyszerű 

munkadarabokat, gépelemeket elkészíteni műhelyrajz alapj{n. Ismerjék meg a 

fémipari kötések fajt{it, készítését, javít{s{t, a fémek korrózió elleni védelmét. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai alapozó ismeretek témakörei 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Fémmegmunk{l{s előkészítő munkaműveletei  36 óra 

A fémek megmunk{l{s{nak alapműveletei 

Fémmegmunk{l{s kéziszersz{mai, azok kialakít{sa, haszn{lata 

Szersz{mok munkaasztalon 

A mérés követelményei, fizikai mennyiségek, mértékegységek 

A mérőeszközök típusai, alkalmaz{si területei, haszn{latuk 

Mérési hib{k, mérési jegyzőkönyvek 

Az előrajzol{s jelentősége, eszközei, munkaműveletei 

Előrajzol{s síkban és térben 

A befogóeszközök feladata, fajt{i, haszn{latuk 

Fémek csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

Acélok csoportosít{sa, felhaszn{l{sa, tulajdons{gai, megmunk{lhatós{ga 

 

13.3.2.  Kézi- és gépi forg{csol{s     108 óra 

Kézi forg{csol{s  

A forg{csoló szersz{mok élszögei, csoportosít{suk 

Farag{s, v{g{s műveletei, szab{lyai 

A v{gók fajt{i, alkalmaz{si területei 

A fűrészelés munkaműveletei, szab{lyai, fűrész keretek, fűrészlapok 

A reszelők felépítése, csoportosít{sa, alkalmaz{si területei 

A reszelés munkamenete, szab{lyai 

Gépi forg{csol{s 

A fúr{s és süllyesztés folyamata, alkalmaz{sa, szersz{mai 

Csigagóró anyaga, részei, méretei, köszörülése 

A fúrógépek típusai, haszn{latuk szab{lyai 

A fúr{s és süllyesztés munkaműveletei 

A köszörű korongok anyaga, kialakít{sa, méretei, felszerelése 
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A köszörűgépek haszn{lat{nak szab{lyai 

A h{ntol{s célja, eszközei, munkamenete 

A csiszol{s célja, munkaműveletei, csiszolóanyagok 

Dörzs{raz{s célja, munkaműveletei, dörzs{rak típusai 

A menetv{g{s szersz{mai és eszközei 

A menetmetszés, menetfúr{s munkaműveletei 

Egyetemes esztergagép szerkezeti részei, esztergakések 

A munkadarab és a kés befog{sa, az eszterg{l{s munkamenete 

Maró-, gyalu- és köszörűgépek alkalmaz{si területe, szerkezeti kialakít{sa 

Munkadarabok, gépelemek készítése műhelyrajz alapj{n 

Kézi- és gépi fémmegmunk{l{s sor{n betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szab{lyok 

 

13.3.3.  A fémek alakít{sa       72 óra 

A fémek hidegalakít{sa 

A nyír{s folyamata, alkalmaz{si területe 

Kézi és karos lemezv{gó ollók típusai haszn{latuk 

Egyengetés, hajlít{s szersz{mai és eszközei 

Lemezek, huzalok, idomacélok, csövek egyengetése, hajlít{sa 

A fémek melegalakít{sa 

A kov{csol{s célja, eszközei és szersz{mai 

A kov{csol{s alapműveletei és szab{lyai 

A hőkezelés célja, szakaszai, eszközei 

Az acélok hőkezelése, edzés, megeresztés, l{gyít{s 

Kötések készítése 

A csövek, csőkötések, szerelvények, csőkötések készítése 

Csavarkötések alkalmaz{sa, csavarok, csavarany{k, al{tétek, 

csavarbiztosít{sok 

Csavarkötés készítésének munkaműveletei 

Ék- és reteszkötések, csapszegek alkalmaz{sa, szerelése 

Ékek, reteszek, csapszegek készítése  

A szegecselés alkalmaz{si területe, szersz{mai és eszközei, szegecsek fajt{i 

Szegecselés munkaműveletei, szegecselési hib{k, szegecskötések old{sa 

A forrasztott kötés jellemzői, anyagai és eszközei 

A l{gyforraszt{s végrehajt{sa 

Ragasztott kötések jellemzői, a ragaszt{s anyagai, munkaműveletei 

Munkadarabok, gépelemek készítése műhelyrajz alapj{n 

Gépelemek, szerelése, tisztít{sa, javít{sa 

Korrózióvédelem anyagai, eszköze, módjai 

A fémek alakít{sa sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szab{lyok. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 
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Fémmegmunk{l{s tanműhely, kov{csműhely 

 

13.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) 

 

Sorsz{m 
Alkalmazott oktat{si  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
egyéni csoport oszt{ly 

1.1. magyar{zat x x   

1.2. megbeszélés x x   

1.3. szemléltetés  x   

1.4. projekt x x   

 

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k 

(aj{nl{s) 

 

Sor-

sz{m 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenci{l{si módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebont{sa, 

pontosít{sa) 
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1. 
Inform{ció feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgoz{sa 

jegyzeteléssel 
x    

1.2. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgoz{sa 
x x   

2. Képi inform{ciók körében     

2.1. Műhelyrajzok értelmezése x    

2.2. Szabadkézi v{zlat készítése x    

2.3. 
Axonometrikus alkatrészrajzok 

értelmezése 
x x   

3. Csoportos munkaform{k körében     

3.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

ir{nyít{ssal 
 x   

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Műveletek gyakorl{sa x    

4.2. 
Gépelemek készítése műhelyrajz 

alapj{n 
x    

4.3. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapj{n 
x    
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13.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 



117 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell, az órasz{mok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tant{rgyak/Témakörök 

11046-12 Erőgépek Mezőgazdas{gi erőgépek gyakorlat 

Mezőgazdas{gi erőgépek 

Karbantart{s, üzemeltetés 

 

11048-12 Agr{rgépészeti alapfeladatok 

Szakmai alapozó gyakorlatok 

A fémek alakít{sa 

 

11045-12 Mezőgazdas{gi gépek 

üzemeltetése 

 

 

 

 

 

Gépüzemeltetés gyakorlat 

Talajművelés gépei 

Arató-cséplő gépek 

Szemestermény utókezelés gépei 

Növényvédelem- és öntözés gépei 

Sz{lastakarm{ny-betakarít{s gépei 

Sz{llít{s-anyagmozgat{s gépei 
 
 

11046-12 Erőgépek* 

*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 9. évfolyamot követően 

 

Mezőgazdas{gi erőgépek gyakorlat tant{rgy 

 

Témakörök 

 

Mezőgazdas{gi erőgépek 

Mezőgazdas{gi erőgépek fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti 

kialakít{sa 

Traktorok kapcsoló és kezelőszervei, azok haszn{lata 

Mezőgazdas{gi erőgépek vonó és függesztőszerkezetének szerkezeti 

kialakít{sa, előkészítése 

Mezőgazdas{gi erőgépek napi karbantart{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek indít{sa 
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Mezőgazdas{gi erőgépekkel történő mozg{s (elindul{s, meg{ll{s, 

ir{nyv{ltoztat{s, tolat{s) 

Mezőgazdas{gi erőgépek karbantart{sa, üzemeltetése sor{n betartandó 

munka- tűz-, és környezetvédelmi szab{lyok 

 

Karbantart{s javít{s 

A karbantart{s jelentősége, kezelési-karbantart{si utasít{sok 

Napi karbantart{s munkaműveleti (motor indít{sa ellőtt, indít{s ut{n, 

munka közben, munka befejezését követően) 

Mezőgazdas{gi gépek tisztít{sa, mos{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek napi- és időszakos karbantart{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek szerkezeti egységeinek javít{sa, 

beszab{lyoz{sa, tömítések, szűrők cserje, kenőanyagok cseréje 

Mezőgazdas{gi erőgépek indít{sa, működésének ellenőrzése 

próbaüzemeltetéssel 

Mezőgazdas{gi erőgépek kezelése, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

11048-12 Agr{rgépészeti alapfeladatok * 

*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 9. évfolyamot követően 

 

Szakmai alapozó gyakorlatok tant{rgy 

 

Témakörök 

 

A fémek alakít{sa        

Lemezek, huzalok, idomacélok, csövek egyengetése, hajlít{sa 

Csövek, csőkötések, szerelvények, csőkötések készítése 

Csavarkötések alkalmaz{sa, csavarok, csavarany{k, al{tétek, 

csavarbiztosít{sok 

Csavarkötés készítésének szersz{mai és munkaműveletei 

Ék- és reteszkötések, csapszegek alkalmaz{sa, szerelése 

Ékek, reteszek, csapszegek készítése  

A forrasztott kötés jellemzői, anyagai és eszközei 

Egyszerű munkadarabok, gépelemek készítése műhelyrajz alapj{n 

Gépelemek, szerelése, tisztít{sa, javít{sa 

Korrózióvédelem anyagai, eszköze, módjai 

Mezőgazdas{gi gépek korrózióvédelme 

A fémek alakít{sa sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szab{lyok. 

 

11045-12 Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése * 

*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 10. évfolyamot követően 
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Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése tant{rgy 

 

Témakörök 

 

Talajművelés gépei      

Mezőgazdas{gi erőgépek munkagép kapcsoló szerkezetei, azok feladata, 

előzetes beszab{lyoz{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek kezelőszervei, működtetésük 

Eke összekapcsol{sa az erőgéppel előzetes be{llít{sa 

Sz{llít{si- és munkahelyzetbe történő {llít{s 

Sz{nt{s v{ltvaforgató és {gyekével 

Ekék karbantart{sa, kopó alkatrészek cseréje, javít{sa 

T{rcs{s talajművelő gép összekapcsol{sa az erőgéppel, be{llít{sa 

T{rcsa sz{llít{si- és munkahelyzetbe {llít{sa 

Üzemeltetési jellemzők (mozg{smód) megv{laszt{sa 

Függesztett-, vontatott t{rcs{k üzemeltetése, t{rcsa munk{j{nak 

ellenőrzése 

T{rcs{s talajművelő gépek karbantart{sa, javít{sa 

Kultiv{torok, középmélylazítók, altalajlazítók üzemeltetése 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) vezetése 

Talajművelő gépek összekapcsol{sa, sz{llít{sa, üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

Arató-cséplő gépek       

 

Arató-cséplő gépek napi- és időszakos karbantart{sa javít{sa 

Arató-cséplő gépek előkészítése üzemeltetésre, előzetes beszab{lyoz{sa 

Arató-cséplő gépek közúti sz{llít{sa (sz{llít{si helyzet) 

Adapter felkapcsol{sa, munkahelyzetbe történő {llít{s 

Üzemeltetési jellemzők megv{laszt{sa, kezelőszervek működtetése, 

kapcsol{si sorrendje 

Arató-cséplő gép üzemeltetése kal{szos gabona betakarít{sakor, 

üzemeltetés szab{lyai 

Szemveszteség, magtisztas{g ellenőrzése, be{llít{sok korrig{l{sa 

Üzemzavar jellegű hib{k felismerése, azok elh{rít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) vezetése 

Szemveszteség, magtisztas{g ellenőrzése, be{llít{sok korrig{l{sa 

Arató-cséplő gépek, előkészítése, közúti sz{llít{sa és üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

Szemes termény utókezelésének gépei   

Összetett magtisztító gép előkészítése, előzetes beszab{lyoz{sa 
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Rost{k megv{laszt{sa és cseréje, szélcsatorn{k beszab{lyoz{sa 

Összetett magtisztító gép üzemeltetése, magtisztas{g ellenőrzése 

Magtisztító gépek karbantart{sa, javít{sa 

Szemestermény sz{rítóberendezések előkészítése és üzemeltetése 

Szemnedvesség ellenőrzése, mérése 

Szemestermény sz{rítók karbantart{sa és javít{sa 

Magtisztító gépek és szemestermény sz{rítók üzemeltetésének munka- 

és tűzvédelmi szab{lyai  

 

Növényvédelem és öntözés gépei   

Permetezőgépek tisztít{sa, karbantart{sa, javít{sa 

Permetezőgépek előkészítése üzemeltetésre, szórófejek megv{laszt{sa, 

kiszórt mennyiség be{llít{sa 

Permetezőgépek sz{llít{si- és munkahelyzete 

Üzemeltetési jellemzők megv{laszt{sa, sz{ntóföldi és favédelmi 

permetezőgépek üzemeltetése 

Növényvédő gépek karbantart{sa, javít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél, permetezési 

napló) vezetése 

Permetezőgépek előkészítése, üzemeltetése sor{n betartandó munka- és 

környezetvédelmi előír{sok 

Öntözőberendezések előkészítése üzemeltetésre, összeszerelése 

Esőztető öntözőberendezés üzemeltetése, {ttelepítése 

Öntözőberendezések előkészítése és üzemeltetése sor{n betartandó 

munka- és környezetvédelmi előír{sok 

 

Sz{lastakarm{ny betakarít{s gépei   

Kasz{lógépek összekapcsol{sa az erőgéppel, előzetes be{llít{sa 

A kasz{lógépek sz{llít{si- és munkahelyzete 

Függesztett- és vontatott kasz{lógépek üzemeltetése 

Rendkezelő gépek előkészítése üzemeltetésre 

Rendkezelő gépek be{llít{sa és üzemeltetése 

Has{b b{l{t készítő gépek előkészítése üzemeltetésre, sz{llít{si- és 

munkahelyzet 

Has{b b{l{t készítő gépek beszab{lyoz{sa, zsineg befűzése, üzemeltetése 

Körb{l{zók gépek be{llít{sa, zsineg befűzése, üzemeltetése 

B{l{zó gépek üzemzavar jellegű hib{i, azok elh{rít{sa 

Sz{lastakarm{ny betakarító gépek karbantart{sa, javít{sa 

Sz{lastakarm{ny betakarító gépek, előkészítése, karbantart{sa és 

üzemeltetése sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szab{lyok 
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Sz{llít{s-anyagmozgat{s gépei 

[ltal{nos rendeltetésű pótkocsik összekapcsol{sa az erőgéppel, 

közlekedésbiztons{gi szerelvények ellenőrzése, hib{k elh{rít{sa 

Pótkocsi megrak{sa, közúti sz{llít{sa, ürítése 

Pótkocsik összekapcsol{sa, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n betartandó 

munka- és tűzvédelmi szab{lyok 

Folyamatos üzemű sz{llító- és rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, 

üzemeltetésük szab{lyai 

Anyagmozgató gépek karbantart{sa, javít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) vezetése 

Pótkocsik összekapcsol{sa, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 
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II. Két évfolyamos oktat{s közismereti képzés nélkül 
1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tant{rgyak/Témakörök 

11046-12 Erőgépek Mezőgazdas{gi erőgépek gyakorlat 

Mezőgazdas{gi erőgépek 

Karbantart{s, üzemeltetés 

 

11048-12 Agr{rgépészeti alapfeladatok 

Szakmai alapozó gyakorlatok 

A fémek alakít{sa 

 

11045-12 Mezőgazdas{gi gépek 

üzemeltetése 

 

 

 

 

 

Gépüzemeltetés gyakorlat 

Talajművelés gépei 

Arató-cséplő gépek 

Szemestermény utókezelés gépei 

Növényvédelem- és öntözés gépei 

Sz{lastakarm{ny-betakarít{s gépei 

Sz{llít{s-anyagmozgat{s gépei 

 

 

11046-12 Erőgépek 

 

Mezőgazdas{gi erőgépek gyakorlat tant{rgy 

 

Témakörök 

 

Mezőgazdas{gi erőgépek 

Mezőgazdas{gi erőgépek fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti 

kialakít{sa 

Traktorok kapcsoló- és kezelőszervei, azok haszn{lata 

Mezőgazdas{gi erőgépek vonó- és függesztőszerkezetének szerkezeti 

kialakít{sa, előkészítése 

Mezőgazdas{gi erőgépek napi karbantart{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek indít{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépekkel történő mozg{s (elindul{s, meg{ll{s, 

ir{nyv{ltoztat{s, tolat{s) 

Mezőgazdas{gi erőgépek karbantart{sa, üzemeltetése sor{n betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 
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Karbantart{s javít{s 

A karbantart{s jelentősége, kezelési-karbantart{si utasít{sok 

Napi karbantart{s munkaműveleti (motor indít{sa ellőtt, indít{s ut{n, 

munka közben, munka befejezését követően) 

Mezőgazdas{gi gépek tisztít{sa, mos{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek napi- és időszakos karbantart{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek szerkezeti egységeinek javít{sa, 

beszab{lyoz{sa, tömítések, szűrők cserje, kenőanyagok cseréje 

Mezőgazdas{gi erőgépek indít{sa, működésének ellenőrzése 

próbaüzemeltetéssel 

Mezőgazdas{gi erőgépek kezelése, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

 

11048-12 Agr{rgépészeti alapfeladatok  

 

Szakmai alapozó gyakorlatok tant{rgy 

 

Témakörök 

 

A fémek alakít{sa        

Lemezek, huzalok, idomacélok, csövek egyengetése, hajlít{sa 

Csövek, csőkötések, szerelvények, csőkötések készítése 

Csavarkötések alkalmaz{sa, csavarok, csavarany{k, al{tétek, 

csavarbiztosít{sok szerelése 

Csavarkötés készítésének szersz{mai és munkaműveletei 

Ék- és reteszkötések, csapszegek alkalmaz{sa, szerelése 

Ékek, reteszek, csapszegek készítése  

A forrasztott kötés jellemzői, anyagai és eszközei 

Egyszerű munkadarabok, gépelemek készítése műhelyrajz alapj{n 

Gépelemek, szerelése, tisztít{sa, javít{sa 

Korrózióvédelem anyagai, eszköze, módjai 

Mezőgazdas{gi gépek korrózióvédelme 

A fémek alakít{sa sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szab{lyok. 

 

11045-12 Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése  

 

Mezőgazdas{gi gépek üzemeltetése tant{rgy 

 

Témakörök 
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Talajművelés gépei      

Mezőgazdas{gi erőgépek munkagép kapcsoló szerkezetei, azok feladata, 

előzetes beszab{lyoz{sa 

Mezőgazdas{gi erőgépek kezelőszervei, működtetésük 

Eke összekapcsol{sa az erőgéppel, előzetes be{llít{sa 

Sz{llít{si- és munkahelyzetbe történő {llít{s 

Sz{nt{s v{ltvaforgató és {gyekével 

Ekék karbantart{sa, kopó alkatrészek cseréje, javít{sa 

T{rcs{s talajművelő gép összekapcsol{sa az erőgéppel, be{llít{sa 

T{rcsa sz{llít{si és munkahelyzetbe {llít{sa 

Üzemeltetési jellemzők (mozg{smód) megv{laszt{sa 

Függesztett-, vontatott t{rcs{k üzemeltetése, t{rcsa munk{j{nak 

ellenőrzése 

T{rcs{s talajművelő gépek karbantart{sa, javít{sa 

Kultiv{torok, középmélylazítók, altalajlazítók üzemeltetése 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) vezetése 

Talajművelő gépek összekapcsol{sa, sz{llít{sa, üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

Arató-cséplő gépek       

 

Arató-cséplő gépek napi- és időszakos karbantart{sa, javít{sa 

Arató-cséplő gépek előkészítése üzemeltetésre, előzetes beszab{lyoz{sa 

Arató-cséplő gépek közúti sz{llít{sa (sz{llít{si helyzet) 

Adapter felkapcsol{sa, munkahelyzetbe történő {llít{s 

Üzemeltetési jellemzők megv{laszt{sa, kezelőszervek működtetése, 

kapcsol{si sorrendje 

Arató-cséplő gép üzemeltetése kal{szos gabona betakarít{sakor, 

üzemeltetés szab{lyai 

Szemveszteség, magtisztas{g ellenőrzése, be{llít{sok korrig{l{sa 

Üzemzavar jellegű hib{k, azok elh{rít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) vezetése 

Szemveszteség, magtisztas{g ellenőrzése, be{llít{sok korrig{l{sa 

Arató-cséplő gépek, előkészítése, közúti sz{llít{sa és üzemeltetése sor{n 

betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 

 

 

Szemes termény utókezelésének gépei   

Összetett magtisztító gép előkészítése, előzetes beszab{lyoz{sa 

Rost{k megv{laszt{sa és cseréje, szélcsatorn{k beszab{lyoz{sa 

Összetett magtisztító gép üzemeltetése, magtisztas{g ellenőrzése 

Magtisztító gépek karbantart{sa, javít{sa 

Szemestermény sz{rítóberendezések előkészítése és üzemeltetése 



125 

 

Szemnedvesség ellenőrzése, mérése 

Szemestermény sz{rítók karbantart{sa és javít{sa 

Magtisztító gépek és szemestermény sz{rítók üzemeltetésének munka- 

és tűzvédelmi szab{lyai  

 

Növényvédelem és öntözés gépei   

Permetezőgépek tisztít{sa, karbantart{sa, javít{sa 

Permetezőgépek előkészítése üzemeltetésre, szórófejek megv{laszt{sa, 

kiszórt mennyiség be{llít{sa 

Permetezőgépek sz{llít{si- és munkahelyzete 

Üzemeltetési jellemzők megv{laszt{sa, sz{ntóföldi- és favédelmi 

permetezőgépek üzemeltetése 

Növényvédő gépek karbantart{sa, javít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél, permetezési 

napló) vezetése 

Permetezőgépek előkészítése, üzemeltetése sor{n betartandó munka- és 

környezetvédelmi előír{sok 

Öntözőberendezések előkészítése üzemeltetésre, összeszerelés 

Esőztető öntözőberendezés üzemeltetése, {ttelepítése 

Öntözőberendezések előkészítése és üzemeltetése sor{n betartandó 

munka- és környezetvédelmi előír{sok 

 

Sz{lastakarm{ny betakarít{s gépei   

Kasz{lógépek összekapcsol{sa az erőgéppel, előzetes be{llít{sa 

A kasz{lógépek sz{llít{si- és munkahelyzete 

Függesztett- és vontatott kasz{lógépek üzemeltetése 

Rendkezelő gépek előkészítése üzemeltetésre 

Rendkezelő gépek be{llít{sa és üzemeltetése 

Has{b b{l{t készítő gépek előkészítése üzemeltetésre, sz{llít{si- és 

munkahelyzet 

Has{b b{l{t készítő gépek beszab{lyoz{sa, zsineg befűzése, üzemeltetése 

Körb{l{zók gépek be{llít{sa, zsineg befűzése, üzemeltetése 

B{l{zó gépek üzemzavar jellegű hib{i, azok elh{rít{sa 

Sz{lastakarm{ny betakarító gépek karbantart{sa, javít{sa 

Sz{lastakarm{ny betakarító gépek, előkészítése, karbantart{sa és 

üzemeltetése sor{n betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szab{lyok 

 

Sz{llít{s-anyagmozgat{s gépei 

[ltal{nos rendeltetésű pótkocsik összekapcsol{sa az erőgéppel, 

közlekedésbiztons{gi szerelvények ellenőrzése, hib{k elh{rít{sa 

Pótkocsi megrak{sa, közúti sz{llít{sa, ürítése 

Pótkocsik összekapcsol{sa, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n betartandó 
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munka- és tűzvédelmi szab{lyok 

Folyamatos üzemű sz{llító- és rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, 

üzemeltetésük szab{lyai 

Anyagmozgató gépek karbantart{sa, javít{sa 

Üzemeltetési dokument{ciók (menetlevél, sz{llítólevél) vezetése 

Pótkocsik összekapcsol{sa, karbantart{sa, üzemeltetése sor{n betartandó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi szab{lyok 
 


