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Egyéni profilok 
 

A Bio-FIT Egyéni profilok leírják a már megszerzett kompetenciákat és/vagy egy 

adott szakember szakmai fejlődésének a szakaszát, amelyet egy már megszerzett 

formális/nemformális képzés eredményeként elért. Tizenegy (11) foglalkozás lett 

kiválasztva, amelyek kulcsfontosságúak a Bio-FIT projekt területén és a 

partnerországok sajátosságait illetően. A bemutatott leírások az EKKR szerinti 5., 6. 

és 7. referenciaszintre lettek kidolgozva, és a Tudás – Készségek – Kompetenciák 

koncepcióján alapulnak.  

 

A Bio-FIT projekt partnerországai számára kiválasztott foglalkozások  

 

No Foglalkozás EKKR szint  ISCO 2008 

1 Mező- és erdőgazdálkodási szakoktató - 

Agronómus 

6, 7 2132 

2 Biológia, botanika, zoológia és hasonló 

szakmák szakoktatója  

6 2131 

3 Kémia szakoktató  6, 7 2113 

4 Agrár-technikus 5 3142 

5 Környezetvédelmi szakoktató 6, 7 2133 

6 Mezőgazdasági szaktanácsadó 5, 6 2132 

7 Mezőgazdasági ellenőr 6 2357 

8 Szakmai gyakorlatot vezető oktató 7 2320 

9 Mező- és erdőgazdálkodási menedzser 7 1311 

10 Agrár-közgazdász 5, 6 2631 

11 Pályaválasztási szakértő 6 2423 
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 Tanulási eredmények mező- és erdőgazdálkodási 

szakoktatók – agronómusok számára, EKKR-6 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• A trágyázás alapvető koncepciói. 

• Alkalmazási technikák és a trágyázás nem megfelelő alkalmazásának fő 

következményei; 

• Munkavédelmi előírások a dolgozók és a trágyázás folyamatának biztonságáért; 

• Hatékonyság a trágyák használatakor a termelékenységre. 

• Alapvető mezőgazdasági szabályozások; 

• Élelmiszeripari és egészségügyi normák és környezetvédelmi szabályozások. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• Összhangban dolgozni a környezeti és agronómiai alapelvekkel; 

• Megbecsülni a mezőgazdasági munkafolyamatok biztonságát mind a termelők, 

mind a fogyasztók szempontjából; 

• Kutatásokat végrehajtani, teszteket végezni, mintákat gyűjteni és terepi és 

laboratóriumi elemzéseket végezni, hogy azonosítson veszélyes kémiai 

vegyületeket. 

• Azonosítani környezeti problémák forrásait, és javaslatot tenni megelőzésük 

módjaira. 

• Technikai tanácsokat és szolgáltatásokat nyújtani szervezetek és mezőgazdasági 

termelők részére lehetséges megoldásokat illetően. 

• A trágyák használatára vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően eljárni. 

• Adatokat vizsgálni és értelmezni, és átfogó/tömör jelentéseket írni; 

• Eseményeket dokumentálni és beszámolókat készíteni. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények mező- és erdőgazdálkodási 

szakoktatók – agronómusok számára, EKKR-7 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• Jó gyakorlatok és eljárások a trágyák alkalmazására; 

• Mikrobiológiai, toxikológiai és kémiai alapfogalmak; 

• Alapvető elméletek a laboratóriumi és gyakorlati eljárások kockázatértékelésére; 

• Alapvető elméletek az élelmiszer- és környezetbiztonságra; 

• A trágyák alkalmazása, helyes kezelése, tárolása és megsemmisítése; 

• A trágyák és a veszélyes hulladék nem megfelelő alkalmazásának 

következményei; 

• A trágyák biztonságos felhasználásának és ellenőrzésének állami, helyi és 

egyetemi irányelvei és eljárásai. 

• A trágyák jótékony hatása a mezőgazdasági kultúrák termesztésére. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• Segíteni és támogatni a biológiailag biztonságos programokat laboratóriumi és 

terepi körülmények között; 

• Laboratóriumi vizsgálatokat és terepgyakorlatokat végezni, és közzé tenni 

hivatalos szervek eredményeit; 

• Tanácsokat adni a termelőknek a trágyák helyes használatáról és alkalmazásáról. 

• Biológiaillag biztonságos eljárásokat kidolgozni és alkalmazni a trágyák 

tárolására, használatára és megsemmisítésére; 

• Képzést kifejleszteni és lebonyolítani a trágyák alkalmazásával kapcsolatos 

biztonságos felhasználásról és egyéb szakmai veszélyekről. 

• Azonosítani a veszélyeket és a vitás jogi kérdéseket a laboratóriumi és a 

gyakorlati területen. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények biológia, botanika, zoológia és hasonló 

szakmák szakoktatója számára, EKKR-6 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• Alapvető ismeretek a trágyák használatát illetően. 

• Mikrobiológiai, toxikológiai és kémiai alapfogalmak. 

• Alapvető elméletek a laboratóriumi és gyakorlati eljárások kockázatértékelésére; 

• Alapvető elméletek az élelmiszer- és környezetbiztonságra; 

• Jó gyakorlatok és eljárások a trágyák alkalmazására, tárolására és 

megsemmisítésére. 

• A trágyák és a veszélyes hulladék nem megfelelő alkalmazásának 

következményei; 

• A trágyák biztonságos felhasználásának és ellenőrzésének és a 

környezetvédelemnek állami, helyi és egyetemi irányelvei és eljárásai. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• Segíteni és támogatni a biológiailag biztonságos programokat laboratóriumi és 

terepi körülmények között; 

• Laboratóriumi vizsgálatokat és terepgyakorlatokat végezni, és közzé tenni 

hivatalos szervek eredményeit; 

• Terveket létrehozni és aktualizálni a kémiai vegyületek kockázatellenőrzésére és 

előírásokat kidolgozni a trágyák biztonságos felhasználására; 

• Eljárásokat kidolgozni és bevezetni a trágyák biológiailag biztonságos tárolására, 

kezelésére, alkalmazására és megsemmisítésére. 

• Képzést kifejleszteni és lebonyolítani a trágyák alkalmazásával kapcsolatos 

biztonságos felhasználásról és egyéb szakmai veszélyekről. 

• Azonosítani és kezelni a trágyák nem megfelelő alkalmazásából eredő vad- és 

növényvilágot érintő következményeket. 

• Azonosítani a veszélyeket és a vitás jogi kérdéseket a laboratóriumi és a 

gyakorlati területen. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények kémia szakoktatók számára, EKKR -6 

 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• Alapismeretek a kémiai trágyák gyártásáról és a vegyületekről. 

• Toxikológiai és kémiai gyártási elméletek. 

• Alapvető elméletek a laboratóriumi és gyakorlati eljárások kockázatértékelésére. 

• Egészségmegőrzés és környezetvédelem, veszélyelméletek. 

• A kémiai trágyák nem megfelelő alkalmazásának a következményei és a veszélyes 

hulladék; 

• A trágyák biztonságos felhasználásának és ellenőrzésének állami, helyi és 

egyetemi irányelvei és eljárásai. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• Segíteni és támogatni a biológiailag biztonságos programokat laboratóriumi és 

terepi körülmények között; 

• Laboratóriumi vizsgálatokat és terepgyakorlatokat végezni, és közzé tenni 

hivatalos szervek eredményeit; 

• Terveket létrehozni és aktualizálni a kémiai vegyületek kockázatellenőrzésére és 

előírásokat kidolgozni a trágyák biztonságos felhasználására; 

• Eljárásokat kidolgozni és bevezetni a trágyák biológiailag biztonságos tárolására, 

kezelésére, alkalmazására és megsemmisítésére. 

• Képzést kifejleszteni és lebonyolítani a trágyák termelésével és alkalmazásával 

kapcsolatos munkavédelemmel kapcsolatban. 

• Azonosítani a veszélyeket és a vitás jogi kérdéseket a laboratóriumi és a 

gyakorlati területen. 

• Környezetbarát trágyákat termelni. 
 

Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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Tanulási eredmények kémia szakoktatók számára, EKKR-7 

 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• Kémiai összetétel és kémiai változások a természetes és szintetikus anyagokban 

és termékekben; 

• A trágyák alkalmazásának alapjai; 

• A kémiai toxikológia alapfogalmai és eljárások a környezetre mérgező anyagok 

azonosítására és mennyiségi meghatározására; 

• Eljárások a környezetvédelmi és minőségi ellenőrzésre; egészségmegőrzés és 

környezetvédelem, elméletek a veszélyes anyagokról; 

• Elméletek a veszélyes anyagok kockázatáról laboratóriumi és gyakorlati eljárások 

során; 

• Jó gyakorlatok és eljárások a trágyák helyes alkalmazására, tárolására és 

megsemmisítésére. 

• A trágyák és a veszélyes hulladék nem megfelelő alkalmazásának 

következményei; 

• A trágyák biztonságos felhasználásának és ellenőrzésének állami, helyi és 

egyetemi irányelvei és eljárásai. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• Kémiai ismereteket alkalmazni anyagok, termékek és folyamatok 

hatékonyságának vizsgálatára, kidolgozására és fejlesztésére; 

• Laboratóriumi tudományos vizsgálatokat, kísérleteket és teszteket megtervezni és 

felügyelni; 

• Új kémiai módszereket és stratégiákat, elméleteket, termékeket és folyamatokat 

bevezetni, kidolgozni és fejleszteni; 

• Laboratóriumi vizsgálatok és terepgyakorlatok biztonságos lebonyolítását 

ösztönözni és támogatni; 

• Interdiszciplináris kutatási és fejlesztési projekteket megvalósítani és vezetni a 

munkaközösséget; 

• Vizsgálatokat végezni és technikai és tudományos jelentéseket készíteni a trágyák 

tárolásáról, feldolgozásáról, használatáról és megsemmisítéséről, és közzé tenni 

különböző felhasználók: az ipar, a vállalkozások, a kormány és a nagyközönség 

eredményeit;  

• Ösztönözni a környezetirányítási rendszerek (KIR) használatát a hulladék 

csökkentésére és az ipari termelésből származó kémiai anyagok környezetre 

gyakorolt káros hatásának minimalizálására; 

• Terveket létrehozni és aktualizálni a kémiai vegyületek kockázatellenőrzésére és 

előírásokat kidolgozni a trágyák biztonságos felhasználására;  

• Tudományos kutatásokról és új felfedezésekről szóló információt tartalmazó 

tudományos cikkeket és beszámolókat írni és terjeszteni, és azokat a tudományos 

társadalom rendelkezésére bocsátani további vitára; 

• Programokat/irányelveket tervezni, fejleszteni és alkalmazni a kémiai 

biztonságért; 
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• Képzést kifejleszteni és lebonyolítani a trágyák alkalmazásával és a velük 

összefüggő más szakmai veszélyekkel kapcsolatban. 
 

 

Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények agrár-technikusok számára, EKKR-5 

 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• A trágyázás alapelméletei. 

• Környezetvédelmi és mezőgazdasági rendelkezések. 

• A trágyák nem megfelelő alkalmazásának következményei és a veszélyes 

hulladékok. 

• Munkavédelmi előírások a dolgozók és a trágyával való munka biztonságáért. 

• Egészségügyi szabványok és környezetvédelmi rendelkezések. 

• A trágyák használatának hatékonysága a növénytermesztésben. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• A környezet és az agronómia alapelveivel egyetértésben dolgozni. 

• Felbecsülni a mezőgazdasági gyakorlatok biztonságát mind a termelők, mind a 

fogyasztók szempontjából. 

• Kutatásokat végrehajtani, teszteket végezni, mintákat gyűjteni és terepi és 

laboratóriumi elemzéseket végezni, hogy azonosítson veszélyes kémiai 

vegyületeket.  

• Környezetvédelmi problémák forrásait meghatározni és javaslatokat tenni a 

megelőzésükre a termés mennyiségének csökkenése nélkül. 

• Technikai tanácsokat és szolgáltatásokat nyújtani szervezetek és mezőgazdasági 

termelők részére lehetséges megoldásokat illetően.  

• A trágyák alkalmazására vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően dolgozni. 

• Eseményeket dokumentálni és beszámolókat készíteni. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények környezetvédelmi szakoktatók 

számára, EKKR-6 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• A trágyázás alapelméletei; 

• Egészségügyi előírások és környezetvédelmi szabályozások; 

• A trágyák nem megfelelő alkalmazásának következményei. 

• Munkavédelmi előírások a dolgozók és a trágyával való munka biztonságáért. 

• Egészségügyi szabványok és környezetvédelmi rendelkezések. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• A környezetvédelem, az egészségügy és a biztonság alapelveivel egyetértésben 

dolgozni.  

• Biztonsági szabályokat alkalmazni a mezőgazdasági termelők és fogyasztók 

gyakorlataiban; 

• Kutatásokat végrehajtani, teszteket végezni, mintákat gyűjteni és terepi és 

laboratóriumi elemzéseket végezni, hogy azonosítson veszélyes kémiai 

vegyületeket. 

• Környezetvédelmi problémák forrásait meghatározni és javaslatokat tenni a 

megelőzésükre. 

• Technikai tanácsokat és szolgáltatásokat nyújtani szervezetek és mezőgazdasági 

termelők részére lehetséges megoldásokat illetően. 

• A trágyák használatára vonatkozó törvényi normáknak megfelelően dolgozni; 

• Eseményeket dokumentálni és beszámolókat készíteni. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények környezetvédelmi szakoktatók 

számára, EKKR-7 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• Alapvető elméletek a trágyák használatában; 

• Mikrobiológiai, toxikológiai és kémiai alapfogalmak; 

• Kockázatelméletek a laboratóriumi és gyakorlati eljárások során; 

• Egészségmegőrzési és környezetvédelmi koncepció; 

• Jó gyakorlatok és eljárások a trágyák helyes kezelésére, tárolására és 

megsemmisítésére; 

• A trágyák nem megfelelő alkalmazásának következményei és a veszélyes 

hulladékok. 

• A trágyák biztonságos felhasználásával és ellenőrzésével kapcsolatos állami, helyi 

és egyetemi irányelvek és eljárások.  

 
Készségek: 

(Képes) 

• Segíteni és támogatni a biológiailag biztonságos programokat laboratóriumi és 

terepi körülmények között;  

• Laboratóriumi vizsgálatokat és terepgyakorlatokat végezni, és közzé tenni 

hivatalos szervek eredményeit; 

• Terveket létrehozni és aktualizálni a kémiai vegyületek kockázatellenőrzésére és 

előírásokat kidolgozni a trágyák biztonságos felhasználására; 

• Eljárásokat kidolgozni és alkalmazni a trágyák biológiailag biztonságos tárolására, 

feldolgozására, alkalmazására és megsemmisítésére; 

• Képzést kifejleszteni és lebonyolítani a biztonságos alkalmazásról és más, a 

trágyákkal összefüggő szakmai veszélyekről. 

• Azonosítani a veszélyeket és a vitás jogi kérdéseket a laboratóriumi és a 

gyakorlati területen. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények mezőgazdasági szaktanácsadók 

számára, EKKR-5 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• A trágyázás általános elméletei. 

• Környezetvédelmi és mezőgazdasági rendelkezések. 

• A trágyák nem megfelelő alkalmazásának következményei. 

• Munkavédelmi előírások a dolgozók és a trágyával való munka biztonságáért. 

• Egészségügyi szabványok és környezetvédelmi rendelkezések. 

• A trágyák használatának hatékonysága a növénytermesztésben. 

• A mezőgazdasági kultúrák hatékony termesztésének és a trágyák alkalmazásának 

megközelítései. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• A környezet és az agronómia alapelveivel egyetértésben dolgozni. 

• Felbecsülni a mezőgazdasági gyakorlatok biztonságát mind a termelők, mind a 

fogyasztók szempontjából. 

• Elemezni a földművelők gyakorlatait, és tanácsokkal szolgálni a növényi kultúrák 

hatékonyabb és eredményesebb termesztéséhez. 

• Környezetvédelmi problémák forrásait meghatározni és javaslatokat tenni a 

megelőzésükre a termés mennyiségének csökkenése nélkül. 

• Konzultációt tartani és tanácsokat adni szervezetek és mezőgazdasági termelők 

részére lehetséges megoldásokat illetően.  

• A trágyák alkalmazására vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően dolgozni. 

• Adatokat vizsgálni és értelmezni, és átfogó/tömör jelentéseket írni. 

• Eseményeket dokumentálni és beszámolókat készíteni. 

•  
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban.
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 Tanulási eredmények mezőgazdasági szaktanácsadók 

számára, EKKR-6 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• Alapvető elméletek a trágyák használatában. 

• Kockázatelméletek a gyakorlati eljárásokban. 

• Egészség- és környezetvédelem, kockázatelméletek. 

• Jó gyakorlatok és eljárások a trágyák helyes kezelésére, tárolására és 

megsemmisítésére; 

• A trágyák nem megfelelő alkalmazásának következményei és a veszélyes 

hulladékok. 

• A trágyák biztonságos felhasználásával és ellenőrzésével kapcsolatos állami, helyi 

és egyetemi irányelvek és eljárások. 

• A trágyák előnyei a mezőgazdasági kultúrák számára. 

• A mezőgazdasági kultúrák hatékony termesztésének és a trágyák alkalmazásának 

megközelítései. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• Segíteni és támogatni a terpgyakorlatok biztonságát és a biológiai biztonság 

programokat. 

• Vizsgálatokat végezni a terepen, és közzé tenni hivatalos szervek eredményeit;  

• Tanácsokat adni a termelőknek a trágyák helyes használatát és alkalmazását és a 

rentábilis földművelést illetően. 

• Eljárásokat kidolgozni és bevezetni a trágyák biológiailag biztonságos tárolására, 

feldolgozására, alkalmazására és megsemmisítésére; 

• Képzést kifejleszteni és lebonyolítani a biztonságos alkalmazásról és más, a 

trágyákkal összefüggő szakmai veszélyekről. 

• Azonosítani a veszélyeket és a vitás jogi kérdéseket a laboratóriumi és a 

gyakorlati területen. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények mezőgazdasági ellenőrök számára, 

EKKR-6 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• A trágyázás  általános elméletei. 

• Környezetvédelmi és mezőgazdasági rendelkezések. 

• A trágyák nem megfelelő alkalmazásának következményei. 

• Munkavédelmi előírások a dolgozók és a trágyával való munka biztonságáért. 

• Egészségügyi szabványok és környezetvédelmi rendelkezések. 

• A mezőgazdasági kultúrák hatékony termesztésének és a trágyák alkalmazásának 

megközelítései. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• A környezet és az agronómia alapelveivel egyetértésben dolgozni. 

• Felbecsülni a mezőgazdasági gyakorlatok biztonságát mind a termelők, mind a 

fogyasztók szempontjából.  

• Ellenőrizni a földművelők gyakorlatait, és bejelenteni a helytelen gyakorlatokat a 

hivatalos szerveknek. 

• Környezetvédelmi problémák forrásait meghatározni és javaslatokat tenni a 

megelőzésükre a termés mennyiségének csökkenése nélkül.  

• Konzultációt tartani és tanácsokat adni szervezetek és mezőgazdasági termelők 

részére lehetséges megoldásokat illetően. 

• A trágyák alkalmazására vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően dolgozni. 

• Adatokat vizsgálni és értelmezni, és átfogó/tömör jelentéseket írni. 

• Eseményeket dokumentálni és beszámolókat készíteni. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények szakmai gyakorlatot vezető oktatók 

számára, EKKR-7 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• A szakmai tantárgyak tanításának vagy oktatásának az alapjai a formális oktatási 

intézményekben és az NSZFH-nál.  

• A tanulók felkészítésének koncepciója a munkára specifikus foglalkozásokban 

vagy szakmai területeken; 

• Tananyagfejlesztés és specializált kurzusok tartalmának tervezése; 

• Módszertani alapok a továbbképzésben résztvevő gyakornokok 

tanítására/oktatására; 

• Módszerek az oktatási szükségletek megállapítására és kapcsolatépítés 

egyénekkel, cégekkel, más oktatási ágazatokkal a megfelelő oktatási és képzési 

programok biztosítására ; 

• Didaktikai megközelítések a tanulók tudásának, készségeinek és 

kompetenciájának növelésére és eszközök fejlesztése a haladásuk értékeléséhez. 
 

Készségek: 

(Képes) 

• Előadásokat tartani és vitákat levezetni; 

• A tanulókat oktatni és ellenőrizni specifikus anyagok, eszközök és felszerelések 

alkalmazásakor; 

• Figyelemmel követni és értékelni a tanulók munkáját a tudás/készségek 

megszerzésére irányuló folyamat meghatározásában; visszajelzést adni és 

következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a javuláshoz; 

• Szóbeli/írásbeli vizsgaformát és teljesítménytesztet alkalmazni az oktatás 

hatékonyságának értékelésére és kompetenciaértékelésre; 

• Beszámolókat készíteni és részletes dokumentációt vezetni az oktatási 

tevékenységről és az oktatás haladásáról; 

• Egyéni/csoportos projekteket, laboratóriumi munkát, terepgyakorlatokat stb. 

ellenőrizni; 

• Oktatói instrukciókat adni konkrét témákhoz; 

• Munkahelyi oktatási kurzusokat levezetni specifikus alapelvek, technikák, 

eljárások, módszerek bemutatására. 
 

Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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Tanulási eredmények mező- és erdőgazdálkodási 

menedzserek számára, EKKR-7 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• A termelés tervezésének, vezetésének és koordinálásának alapjai a nagyüzemi 

mezőgazdasági és erdei termelésben; 

• A piaci tevékenységek áttekintése a mező- és erdőgazdálkodásban és a keresletnek 

megfelelő termelési tevékenységek; 

• A mezőgazdasági termelésirányítás gyakorlatának alapjai; rutin és specifikus 

műveletek irányítása és szervezése; 

• Pénzügyi és működési beszámolók készítésének alapjai; 

• Szerződési gyakorlatok és követelmények a nagyüzemi mező- és erdőgazdasági 

termelésben; 

• Stratégiák a mező- és erdőgazdasági munkások és szállítók kiválasztására, 

oktatására és munkájára; 

• Jó gyakorlatok és eljárások a trágyák helyes kezelésére, tárolására és 

megsemmisítésére;  

• A trágyák és a veszélyes hulladékok nem megfelelő alkalmazásának 

következményei. 

• A trágyák biztonságos felhasználásával és ellenőrzésével kapcsolatos állami, helyi 

és egyetemi irányelvek és eljárások. 

 

 
Készségek: 

(Képes) 

• Költségvetéseket készíteni és menedzselni, és figyelemmel kísérni a termelési 

kiadásokat; 

• Tárgyalni a termelőkkel a mezőgazdasági kultúrák termesztésének és az 

állattenyésztésnek, illetve ezek eladásának az intézéséről; 

• Megtervezni az alapműveletek fajtáit, intenzitását és sorrendjét a mezőgazdasági 

termékek megszerzésekor; 

• Elemezni a talajt, hogy meghatározza a trágyák fajtáját és mennyiségét; 

• Speciális gépeket és felszerelést vásárolni; 

• Meghatározni és ellenőrizni a környezetszennyező anyagokat a mező- és 

erdőgazdasági régiókban; 

• Mezőgazdasági tevékenységeket szervezni, vezetni és koordinálni; 

• Elvégezni a termőföld ellenőrzését, hogy nyomon kövesse a növénytermesztés és 

állattenyésztés állapotát; 

• Ellenőrizni a munkaerőtoborzást a mező- és erdőgazdálkodásban. 
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Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények agrár-közgazdászok számára, EKKR-5 

 

 
 

Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• Gazdasági és üzleti problémák megoldásának alapjai vizsgálatok vezetése, adatok 

monitorozása, információk elemzése és beszámolók és tervek készítése által; 

• Megközelítések elemzésre és gazdasági működések és minták előrejelzésére 

szolgáló modellek kifejlesztéséhez; 

• Az üzleti élet, érdekcsoportok és kormányok együttműködései jelenlegi és várható 

gazdasági és üzleti problémák megoldásainak megfogalmazására; 

• A mezőgazdaságot érintő különböző tevékenységek, irányelvek vagy 

szabályozások költségeinek és előnyeinek megbecsülése; 

• Gazdasági adatok összeállításának, elemzésének és értelmezésének alapelvei 

gazdasági elméletek és technikák felhasználásával; 

• Programfejlesztési és irányelv ajánlási elméletek mezőgazdasági célok 

költséghatékony módon való elérésére; 

• A helyi , regionális és országos piaci feltételek áttekintése a mezőgazdasági áruk 

és szolgáltatások eladásának és árszintjeinek a megbecsülésére. 
 

 

Készségek: 

(Képes) 

• Adatokat gyűjteni, elemezni és értelmezni a gazdaságpolitika mezőgazdaságra 

gyakorolt következményeinek összehasonlítására; 

• Gazdasági és mezőgazdasági témájú kutatásokat végezni, mint pl. az alternatív 

üzemanyagok használata, köz-és magán földhasználat, talajmegőrzés, a levegő- és 

vízszennyezés ellenőrzése és a veszélyeztetett fajok védelme a mezőgazdasági 

problémák és a gazdasági termelés és fogyasztás mintái közötti kapcsolatok 

tanulmányozására; 

• Gazdasági modelleket kifejleszteni jövőbeli mezőgazdasági következmények 

előrejelzésére; 

• Fenntarthatósági projekteket, kezdeményezéseket vagy stratégiákat kidolgozni, 

más fenntarthatósági szakemberekkel együttműködve; 

• Ajánlásokat, irányelveket és terveket megfogalmazni a gazdaság számára; 

• Gazdasági adatokat nyomon követni gazdasági beszámolók készítéséhez és 

gazdasági előrejelzések kidolgozásához; 

• Üzleti stratégiák fejlesztése céljából végrehajtott helyi, regionális vagy országos 

piackutatást felügyelni. 
 
 



Bio-FIT Индивидуални профили 

19 
 

 

Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények agrár-közgazdászok számára, EKKR-6 

 

 

Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• Közgazdasági alapok a trágyák használatára.  

• Terepgyakorlatok kockázatértékelésének kiadásai. 

• Egészségügyi és környezetvédelmi költségek. 

• Jó gyakorlatok és eljárások a trágyák helyes kezelésére, tárolására és 

megsemmisítésére; 

• A trágyák és a veszélyes hulladékok nem megfelelő alkalmazásának gazdasági 

következményei.  

• A trágyák biztonságos felhasználásával és ellenőrzésével kapcsolatos állami, helyi 

és egyetemi irányelvek és eljárások gazdasági aspektusai.  

• A kémiai vegyszerek által okozott károsodás gazdasági értéke. 

• A mezőgazdasági kultúrák hatékony termesztésének és a trágyák alkalmazásának 

megközelítései. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• Segíteni és támogatni a terpgyakorlatok biztonságát és a biológiai biztonság 

programokat. 

• Terepgyakorlatokat végezni a közgazdaság területén, és közzé tenni hivatalos 

szervek eredményeit;  

• Tanácsokat adni a termelőknek a trágyák helyes használatát és alkalmazását és a 

rentábilis földművelést illetően. 

• Gazdasági eljárásokat kidolgozni és alkalmazni a trágyák biológiailag biztonságos 

tárolására, feldolgozására, alkalmazására és megsemmisítésére. 

• Azonosítani a veszélyeket és a vitás jogi kérdéseket a laboratóriumi és a 

gyakorlati területen. 

• A mezőgazdasági termelőket a trágyák hatékony és nyereséges használatára 

irányítani. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 
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 Tanulási eredmények pályaválasztási szakértők számára, 

EKKR-6 

 
Tudás: 

(Tudja, érti és/vagy képes demonstrálni a tudását) 

• A humán erőforrás politika alapjai – a személyzet kinevezése, kiválasztása, 

betanítása, előléptetése, kompenzálása és irányítása; 

• Alapelvek a személyzet munkájának elemzésére és a munkahelyi pozíciók és 

kötelezettségek leírásának kidolgozására; 

• A foglalkozások osztályozásának rendszerezése – strukturálás és működés; 

• Szakmai információ alkalmazása a bio-mezőgazdaság területén a munkahelyi és 

szakmai pozíciók elemzéséhez; 

• Megközelítések az alkalmazottak munkájának hatékonysági, megközelíthetőségi és 

minőségi értékeléséhez  

• Az emberi erőforrások fenntartható módon való irányítása – motiválás és fejlesztés; 

• Elméletek az emberismeretre és tanácsadásra a munkalehetőségeket, pályaválasztást 

és továbbképzést illetően. 

 
Készségek: 

(Képes) 

• Interjúkat levezetni dolgozókkal, vezetőkkel és menedzserekkel a munka 

hatékonyságának elemzésére; 

• Adatok elemzését végrehajtani és részletes leírást adni a pozíciókról, 

munkahelyekről és/vagy foglalkozásokról; 

• Szakmai elemzést készíteni a személyzeti adminisztrációt, a munkaerőkutatást és –

tervezést, a képzési vagy foglakoztatási információt és a szakmai orientációt illetően; 

• Egyéneket tanulmányozni és tanácsadást nyújtani nekik a foglalkoztatási 

lehetőségekről, a szakmai kilátásokról és továbbtanulásról és -képzésről; 

• Terveket és módszereket kidolgozni a szakmai orientáció, a munkaidő alatti képzés, 

a tanítás és az ellenőrzés szervezésére; 

• Alkalmazni a meglévő szabályozásokat és új szabályokat kidolgozni a tanácsadásra 

és az ellenőrzésre; 

• Professzionális üzleti szolgáltatásokat nyújtani a pályaorientáció irányelveivel 

kapcsolatban. 

 
Tágabb kompetencia: 

(Vannak általános készségei és tulajdonságai: a tanulási folyamattal és a szociális 

megnyilvánulással kapcsolatosan) 

• Fogalmak és gondolatok kifejezése és értelmezése szóban és írásban; 

• A logikus gondolkodás fejlesztése és alkalmazása különböző problémák 

megoldásakor, a trágyák élő szervezetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban; 

• Modern információs és kommunikációs technológiák használata; 

• A közegészségügyhöz és a környezet jobbításához való hozzájárulás hatékony 

módon; 

• Kreativitás és innováció alkalmazása a tervezésben és a környezeti és 

vadgazdálkodásban. 

 


