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A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: Engedélyezett egyéb képzés
A képzés időtartama: 120 óra (48 óra elmélet, 72 óra gyakorlat)

Képzés célja:
A résztvevők legyenek képesek a lakott területen, és utak mentén található fás növényzet
szakszerű kezelésére. A vagyonmegóvási munkájukat biztonságosan, magasabb szinten tudják
végezni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A Faápoló a szakismeretének megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket az
utasításoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betratásával, az
adott szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.
A képzés során megszerezhető kompetenciák :
Ismeri a fák biológiáját, felismeri a farész hibáit, a kéreg hibáit, az odvasodás folyamatát. Ismeri
a fák természetes védekezési mechanizmusát, a fák felépítését, a korona szerkezetét, a gyökér
szerkezetét, a famechanika alapelveit. Felismeri a lakott területen (városban) előforduló
gyakoribb fa fajokat és fajtákat. Ismeri a díszfák fajtáit, környezeti igényeit, fizikai jellemzőit,
élőhelyének jellemzőit. Ismeri a metszés és metszlap kialakításának alapvető szabályait és
technikáját. Alkalmazni tudja az ággaléros metszés, az ággalér nélüli metszés technikáját.
Alkalmazni tudja az elhalt, száraz ág, a beszáradt kérgű ág levágásának módszereit. Dönteni
tud a vetélkedő vezérhajtások levágásában. Felismeri az idős fákat és azok metszésének
sajátosságait. A vágási műveleteket szakszerűen végrehajtani. Megfelelően alkalmazza az
igényekhez igazodó koronaforma-alakítási módokat. Szakszerűen elvégzi a különféle metszési
típusokat. Ismeri a metszés időpontjának biológiai, esztétikai, és gyakorlati tényezőit. A
sebkezelést a megfelelő eszközökkel és anyagokkal szakszerűen elvégzi. Ismeri a különböző
sajátos famegközelítési módok eszközeit, típusait ( emelőkosaras autó, kötéltechnika, létra).
Ismeri a magasban végzett munkákkal kapcsolatos szabályokat. Ismeri a faápolás eszközeit,
szerszámait (ágvágó,kardfűrész,magassági gallyazó,motoros fűrész, stb..). Ismeri az egyéb
faápolási eljárásokat (faültetés, nagy fa átültetése, statikai megerősítés, gyökérkezelés,
favédelem az építkezéseken). Ismeri a faápolási feladatokhoz kapcsolódó jogszabályi ( építési,
szállítási, magasban végzett munkavégzési) előírásokat. Betartja a vonatkozó munkavédelmi,
tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat. Érti és komplex módon átlátja a faápolás
jelentőségét és feladatait.

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai végzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamnál
kevesebb.

Bemeneti kompetenciák:
Szakmai előképzettség: a javaslatban szereplő, OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó
szakképesítése(ek) és pedig 31 623 01 Fakitermelő, vagy ezzel egyenértékű, fák döntésére
jogosító szakmai végzettség, szakképesítés kompetenciái.



 
Egészségügyi alkalmasság: Szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 
33/1998. (VI.24.) NM rendeletalapján. 
 
 
A képzés tananyagegységei: 
 

Képzési program tananyagegységei ÓRASZÁM 
Elmélet Gyakorlat Összesen 

Faápolás elmélet 48 0 48 
Faápolási gyakorlat 0 72 72 
Képzési program összes óraszáma 48 72 120 
  
Vizsgára bocsátás feltételei: 

- a modulzáró vizsgák eredményes teljesítése 
- a képzés óraszámának és az egyes modulok óraszámának 20 %-át meg nem haladó 

hiányzás 
 


