
 

 

 
„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt. 

Alapítva: 1980 
Cégjegyzékszám: 02-06-066302 

Felnőttképzési nyilvántartási szám/Engedélyszám: B/2020/008001, E/2020/000398 
A képző intézmény címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55. 

A képző intézmény vezetője, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 
www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 

6/30/288-4000; 06/30/525-2121 
 

 

AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…! 
ARANYKALÁSZOS GAZDA  

4 0811 17 04 Gazda szakma részszakmája 
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT! Gaál Zoltánné 

Programkövetelmény/szakmai képzés 
száma/megnevezése:  

4 0811 17 04 Gazda részszakmája 
Aranykalászos gazda 

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási  
rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 
Ágazat megnevezése: 

 
0811 Növénytermesztés és állattenyésztés  
Mezőgazdaság és erdészet 

A képzés jellege: szakképesítés 
A képzéshez szükséges végzettség: 
Egészségügyi alkalmasság: 

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése 
Szükséges  

Célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el az Aranykalászos gazda részszakképesítés 
megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és 
kompetenciákat. 

Feladata, munkaterületének rövid, jellemző 
leírása: 
 
 
 
 
A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek – 
ingyenes szolgáltatások: 
 

FÖLDVÁSÁRLÁSHOZ, FÖLD ÖRÖKLÉSÉHEZ (1 HEKTÁR FÖLÖTT) 
KÖTELEZŐ A VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZNI! 
Rendelkezik általános mezőgazdasági szakismeretekkel: elméleti, fizikai, gyakorlati 
felkészültséggel, vállalkozói alapismeretekkel. 
A mezőgazdasági munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes 
elvégezni. 
Előzetes tudásszint felmérés, felzárkóztató – Képzési szükséglet felmérése, képzési 
tanácsadás – Elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció, pályakorrekció és tanácsadás és 
álláskeresési technikák – Munkavállalás elősegítése  

A képzés költsége: 138 000 Ft (tartalmazza: az oktatás, a jegyzetek díját) 
Havi kamatmentes részletfizetés lehetséges 

Vizsgadíj: 
A képzés helye elméleti és gyakorlat: 

Akkreditált vizsgaközpont határozza meg. 
7621 Pécs, Rákóczi út 55. – 7621 Pécs, Nagy Flórián utca 7.  

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/ 
moduljainak megnevezése:  
 
 
A képzés időtartama: 
A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétlei:  
Képzés óraszáma:  
 
 
 
Kezdés várható időpontja: 
Szakmai vizsgára bocsátás feltételei:      
A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:  
 
 
 
A képesítő vizsgára jelentkezés feltétele:                                   
 
 
 
 
 
 
Jelentkezhet személyesen és mailben vagy a 
weblapunkon:  www.prosperitasok.hu                                                                             
Munkanapokon: 10-18 óráig                                
7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4 (6-os kaputelefon) 
06/30/288-4000 
pok.mei@gmail.com 
intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 

Agrárvállalkozási ismeretek, Növénytermesztés 
Zöldségtermesztés, Szőlő- és gyümölcstermesztés 
Állattartási ismeretek, Állattenyésztés 
Takarmányozástan, Erőgépek, Mezőgazdasági munkagépek 
4 hónap 
A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A meghatározott 
feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a Tanúsítvány.  
480 óra   
Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától  -  szombaton 9 órától  
A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak 
beszámítását (csökkenhet az óraszám) 
10 fő jelentkezése esetén indul  
A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.  
TANÚSÍTVÁNY 2013. évi LXXVII. törv. 13/B § 11/2020. (II.7) Korm. rend. 22.§(1) 
A tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre; a sikeres vizsga után a résztvevő a 
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott Tanúsítványt kap, ami a 
szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről szól. 
A vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek 
teljesítése után. Szakmai vizsgára a Tanúsítvány birtokában akkreditált vizsgaközpontba 
lehet jelentkezni, melynek szervezését vállaljuk, mivel a képesítő vizsgát nem a képző 
intézmény bonyolítja.  Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedélyt (T, 
illetve C+E, C1+E kategória vagy B kategória)) a gyakorlati vizsga megkezdése előtt be 
kell mutatni a vizsgabizottságnak. 

 
 


