
 
 „P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt. 

Intézményünk 40 éves                    Alapítva: 1980         
                                                                                                                       Cégjegyzékszám: 02-06-066302  

                                      Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000203/2014 
                                                                                                                   A képző intézmény címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55.                                                                                 

A képző intézmény vezetője, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 
pok.mei@gmail.com 

www.okjkepzespecs.hu; www.prosperitasok.hu 
06/30/288-4000;  06/30/525-2121 

AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…! 

ARANYKALÁSZOS GAZDA 

„A” 

OKJ-sz.  31 621 02         I/2020/1. 
                   A  képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A013 
                                                             iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

A KORONAVÍRUSRA TEKINTETTEL KONTAKTÓRÁINK DIGITÁLIS FORMÁJÁBAN VALÓSULNAK MEG! 

A szakképesítés megnevezése: Aranykalászos gazda 

Hozzárendelt FEOR sz.:  

Szakmacsoport:                      

6130 

mezőgazdaság 

A képzés jellege: OKJ-s részszakképesítés 

A képzéshez szükséges végzettség: 

 

 

 

 

Szükséges képességek, tulajdonságok: 

-Befejezett általános iskolai tanulmányok. 

-Általános egészségügyi alkalmasság.  

-Betöltött 18. életév 

+ vizsgára bocsátás feltétele: mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély 

(B kategória, T kategória, illetve C+E, C1+E kategória) 
Terhelhetőség, önállóság, megbízhatóság, körültekintés, elővigyázatosság, kézügyesség, 
felelősségtudat, fejlődési (tanulási) képesség, erős fizikum, állóképesség. 

A képzés költsége: 120 000 Ft 

Havi kamatmentes  részletfizetés lehetséges 

Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban     

Vizsgadíj: 

A képzés:  

A mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelően   

Céghez kihelyezetten is 10 fő esetén! 

A képzés időtartama: 

A  képzés kezdés időpontja: 

 

 

 

Vizsga időpontja az indítás függvényében: 

2,5 hó 

2020. május – meghatározza a jelentkezők létszáma (10 fő) érdeklődjön  
2020-ban MEGSZŰNIK az OKJ  -UTOLSÓ LEHETŐSÉG! 

2020. dec. 31-től ez a képzés ebben a formában már nem lesz elérhető 
10 fő jelentkezése esetén indul 

2020. augusztus  

Képzés óraszáma: 

 

 

 

 

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás   

feltételei:      

 

 

Modulzáró vizsgatevékenységek:  

 

 

 

 

Komplex szakmai vizsga 

vizsgatevékenységei: 

A képzés zárása 

 

 

 

pok.mei@gmail.com 
www.prosperitasok.hu 

www.okjkepzespecs.hu 

Munkanapokon: 10-18 óráig                             

7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4 

06/30/288-4000  

480 óra 

Elméleti órák száma: 192 óra  

Gyakorlati órák száma: 288 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) 

 

A résztvevő hiányzása a maximális hiányzási óraszámot nem haladja meg. 

Modulzáró vizsgák sikeres teljesítése legalább 51%-os eredménnyel. 

A felnőttképzési szerződében meghatározott kötelezettségek teljesítése. 

T vagy C+E vagy C1+E vagy B kategóriás  jogosítvány 
10997-16 Állattartás 

10998-16 Növénytermesztés 

10999-16 Kertészeti alapok 

11000-16 Mezőgazdasági géptan 

   11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel   

gyakorlati vizsgatevékenység 

szóbeli vizsgatevékenység  

írásbeli vizsgatevékenység nincs  

A sikeres komplex szakmai vizsga letételét követően Aranykalászos gazda államilag      

elismert OKJ-s részszakképesítő bizonyítvány kiadása  

 

Külföldi munkához angol nyelvű, ingyenes EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő 6 

nyelven. Angol nyelven ingyenes 

 

 

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

                                                                                                                           Gaál Zoltánné intézményvezető 

mailto:pok.mei@gmail.com
http://www.okjkepzespecs.hu/
http://www.prosperitasok.hu/
http://www.prosperitasok.hu/
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Hozzárendelt FEOR szám: 6140 

A jelentkezés feltétele: -Befejezett általános iskolai tanulmányok. 
-Általános egészségügyi alkalmasság.  
-Betöltött 18. életév 
+ vizsgára bocsátás feltétele: mezőgazdasági vontató vezetésére 
érvényes vezetői engedély (B kategória, T kategória, illetve C+E, C1+E 
kategória) 

Szükséges képességek, tulajdonságok 
 

Terhelhetőség, önállóság, megbízhatóság, körültekintés, 
elővigyázatosság, kézügyesség, felelősségtudat, fejlődési (tanulási) 
képesség, erős fizikum, állóképesség. 

 Feladata  Az aranykalászos gazda üzemelteti és karbantartja a mezőgazdasági 
gépeket,növénytermesztés keretében: növénytermesztési 
alapfeladatokat végez, kiszolgálja a növénytermesztési munkagépeket, 
szakszerűen használja a kéziszerszámokat, szállítással kapcsolatos kézi 
rakodási munkát végez, előkészíti a tároló helyeket, karbantartja az 
épületeket. 
Takarmánymérleget számol, takarmányadagot állít össze, takarmányt 
tárol, takarmánymintát vesz, továbbít (vizsgálatra), optimális elhelyezést 
és mikroklímát biztosít, figyelemmel kíséri az állat viselkedését, 
egészségügyi állapotát, állatot kezel, kezeltet, mérlegel, jelöl, minősít. 
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást, vemhességet megállapít, 
ellést/fialást előkészít, levezet, újszülött állatot, anyaállatot ellát, állati 
termékhez (tej, tojás, gyapjú) jut, állati terméket kezel. 
A kertészet keretében: előkészíti a talajt, tápanyag-utánpótlást végez, 
gyümölcsöst telepít, gondoz, betakarít, csomagol, végzi a szőlő 
telepítését, gondozását. Szőlőt betakarít, szabadföldi zöldségtermesztést 
folytat, zöldségnövényt szaporít, ápol, betakarít, csomagol, hajtat. 

A képzés díja: 
 

95 800 Ft (tartalmazza a felkészítés díját, jegyzetek árát, modulzáró 
vizsgák díját) +  OKJ-s vizsga díja 

Képzési információk: Az Aranykalászos gazda talaj előkészítést, vetést végez. A talaj 
termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el. 
Növényápolást végez. Termékhez, terményhez jut. Gyümölcs-, szőlő- és 
zöldségtermesztési alapfeladatokat lát el. Tartástechnológiai feladatokat 
lát el. Állatot takarmányoz. Állatjólléti és -higiéniai feladatokat lát el. 
Állatot szaporít. Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást 
végez. Környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el. 
Kereskedelmi tevékenységet végez. Vállalkozási, szervezési és ügyviteli 
tevékenységet végez. Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet.  

Kötelező szakmai modulok: 2201-06 – Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 
2205-06 – Gépüzemeltetés és –karbantartás 
2222-06 – Növénytermesztés I. 
2716-06 – Növénytermesztés II. 
2206-06 – Környezet-, tűz- és munkavédelem 
2211-06 – Állattartás I. 
2717-06 – Állattartás II. 
2718-06 – Kertészet 

Kapcsolódó jogszabályok: 
 

51/2010. (IV. 29.) FVM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 
8/2008. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról 
113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 
2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

Képzési időtartam: 8 hónap Elmélet: 30% Gyakorlat: 70% 
gyakorlati óra leigazolása szükséges 

Képzési helyszín(ek) elméleti: 
 
 

„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája 
(7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 9.) 
„P.OK” MEI (7621 Pécs, Nagy Flórián u. 7.) 
Szentlőrinc,………………. 

Kezdés várható időpontja: 
Befejezés időpontja:  
Vizsga időpontja, az indítás függvényében 

2013. augusztus  
2014. március 
2014. március 

Követelmények: Szorgalmi időszakban a kiadott gyakorlati feladatok megoldása, 
benyújtása, a képzési programban meghatározott óraszám legalább 
90%-án való részvétel. Modulzáró vizsgák és a gyakorlat leigazolása 
szükséges. 

Vizsga: Állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsga. Részei: 7 gyakorlati 
vizsga, 6 szóbeli vizsga (központi tételsor alapján)  

 


