ÉSZAKI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.
Telefon/fax: 42/433-425

08123003 Faápoló
Képzési program
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési
törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi
LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.
(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08123003 számú Faápoló megnevezésű szakképesítés
megszerzésére
irányuló
szakmai
képzéseket
megalapozó
programkövetelmény
figyelembevételével készült.

E-mail: easzc@easzc.hu, honlap: www.easzc.hu
Bankszámlaszám: 10044001-00334033-00000000
Felnőttképzési engedélyszám: E-000014/2013
Adószám: 15823254-2-15

Faápoló képzésünk célja,
olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:
-

A mezőgazdaság és erdészet ágazatán belül fa ismerettel rendelkezik.

-

Ismeri a zöldfelület gazdálkodásban használt díszfák fajait, fajtáit.

-

Ismeri

a

szemrevételezéses

favizsgálat

módszereit,

ismeri

a

favizsgálati

szakvélemények előírásait.
-

Ismeri a favizsgálathoz kapcsolódó szabványt, előírásokat és jogszabályokat.

-

A favizsgálati szakvéleményben előírt faápolási munkákat önállóan elvégzi.

-

Elvégzi a fák életfeltételeinek javítását, gyökérkezeléseket, sebkezeléseket, metszést,
statikai megerősítést.

-

Megfelelően használja és karbantartja a faápoláshoz szükséges eszközöket, gépeket, a
tevékenységhez kapcsolódó baleset- munka- és környezetvédelmi előírások betartása
mellett.

-

Csapatmunkában együttműködik, de önálló munkavégzésre képes.

A faápoló
a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

-

Környezetbiztonsági favizsgálatot végezni és dokumentálni.

-

Adatlap segítségével elemezni a kidőléskor, vagy kitöréskor veszélyeztetett fákat.

-

Elvégezni a fák életfeltételeinek javítását.

-

Talajjavítást, szükség esetén talajcserét, tápanyagutánpótlást, öntözést, illetve
vízelvezetést végezni.

-

Gondoskodni a fa védelméről építkezések területén.

-

Gyökérkezeléseket végezni.

-

Gyökérsérüléseket kezelni, gyökérmetszést végezni.

-

Gyökérzárat kiépíteni, és szabadon lévő gyökereket védeni.

-

Fasebészetet végezni.

-

Kéregsérüléseket-,

háncssérüléseket-,

repedéseket-,

hasadásokat

odúkezelést végezni.
-

Megfelelő időben és gyakorisággal vesszőket és ágakat metszeni.

-

Fertőtleníteni a metszés eszközeit.

kezelni,

-

Megakadályozni a fák dőlését, kezelni a kidőlt fákat.

-

Statikai megerősítést végezni a törzsön és koronán a roncsolás és szorítás
elkerülésével.

-

Ellenőrizni a megerősítéseket.

-

Favédelmi intézkedéseket végezni a fa teljes területének, vagy statikai
védőzónájának, illetve törzsének védelmével.

A képzésről
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és
motorfűrész-kezelő jogosítvány (OKJ száma: 21 623 02), illetve a mezőgazdasági és erdészeti
gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII.16.) FVM
rendeletben meghatározott szakmai végzettségek, amely alapján a jogosítványt – kérelemre –
ki kell adni, így: Okleveles erdőmérnök, Erdőmérnök, Erdész technikus, Erdészeti
gépésztechnikus, Erdészeti gépész, Erdészeti szakmunkás, Fakitermelő és egészségügyi
alkalmasság
A tervezett képzési idő: 240 óra
Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 40%-a.
A képzés tananyagegységei
Faismeret, favizsgálat – 60 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes
teljesítésével ismerje meg a zöldfelület gazdálkodásában alkalmazott fafajokat, a fák
felépítését, rendellenességeit, a szemrevételezéses favizsgálat módszereit, szabványait,
előírásait, a fák kockázati tényezőt. Képes legyen elvégezni és dokumentálni a
környezetbiztonsági favizsgálatot.
Faápolás – 180 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg és szakszerűen végezze a
fák életfeltételei javítását, gyökérkezeléseket, fasebészeti eljárásokat, metszést, a fák szakszerű
megerősítését és védelmét.
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A
képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum
51%-os minősítésű.
A képesítő vizsgára bocsátás felétele:
-

a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése

-

képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és

-

a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott
tananyagegység 20%-át.

Képesítő vizsga
A faápoló szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont
szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy projektfeladatból áll. A képzésben
résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Faápoló szakképesítést tanúsító képesítő
bizonyítványt kap.
A

képzés

található meg.

részletes

Programkövetelménye

a

https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon

