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Képzés megnevezése: Aranykalászos gazda 
OKJ azonosító: 31 621 02 
Képzés helyszíne: Budapest 
Óraszám: 575 óra 
Elmélet és gyakorlat aránya: 
   230 (40%) elméleti; 345 (60%) gyakorlati óra 
Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A025 

A szakképesítés rövid leírása: 
Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák 

végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez 
szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési 
munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni. 
 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
 talaj-előkészítést, vetést végezni, 
 a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, 
 növényápolást végezni, 
 élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni, 
 takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni, 
 gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni, 
 tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, 
 állatot takarmányozni, 
 állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani, 
 állatot szaporítani, 
 gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, 
 környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, 
 kereskedelmi tevékenységet végezni, 
 vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, 
 önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni. 

 

A képzés moduljai: 
10997-16 Állattartás  
10998-16 Növénytermesztés  
10999-16 Kertészeti alapok  

11000-16 Mezőgazdasági géptan  
11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel  

Intenzitás: Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 40 óra (5*8) óra 

Bemeneti feltételek: 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
Bemeneti kompetenciák iskolai előképzettség hiányában: igen/nem: iskolai előképzettség hiányában a 
képzés megkezdhető a 56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdasági 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 
Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése 
Gépjárművezetői ismeret: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, 
C1+E kategória, vagy B kategória) 

 

A résztvevők kiválasztásának a módja:  
Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 

 

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán! 

 

Képző elérhetőségei: 
E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29 

http://www.felnottkepzes.hu/

