
 

Aranykalászos gazda (OKJ 31 621 02) 

Engedély száma: E-000294/2014/A001 

Aranykalászos-gazda: 

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  

Képzés időtartama:  

Intenzitástól függően 4-6 hónap 

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:  

• nyolcadik évfolyam elvégzésről tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

• egészségügyi alkalmasság /orvosi igazolás/ 

• mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T vagy B kategória). 

Az Aranykalászos gazda tanfolyam végeztével alábbi munkakörök tölthetőek be:  

• állat- és növénytermesztő 

• önálló gazda 

• őstermelő 

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai: 

azonosító száma  megnevezése vizsga feladat 

10997-16 Állattartás szóbeli + gyakorlat 

10998-16 Növénytermesztés szóbeli + gyakorlat 

10999-16 Kertészeti alapok gyakorlat 

11000-16 Mezőgazdasági géptan gyakorlat 

11001-16 
Agrárkereskedelem, 

vállalkozás és ügyvitel 

szóbeli 

 

Elméleti képzés: előadások péntek délután, szombat egész nap 

Gyakorlati képzés: Intézményünk saját Tangazdaságában, külső helyszínen 

intézményünkkel kötött szerződés alapján, a szakmai és vizsgakövetelmények betartásával. 

 



A vizsgára bocsátás feltételei: 

• eredményes modulzáró vizsgák 

• mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E, 

vagy B kategória). 

A tandíj tartalmazza a tankönyvek, jegyzetek árát is! 

 

Részletfizetés lehetséges! Bankszámla: 11733072-20024437-00000000 

 

Térítésmentes képzési szolgáltatásaink: 

 

• előzetes tudásszint felmérés,  

• képzési szükségletek felmérése 

 

Jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: 

• személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolat 
• adókártya, TAJ kártya fénymásolat 

• iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány másolata 

• jogosítvány fénymásolata 

• I. fokú orvosi alkalmassági vélemény 

Beiratkozás: 

- Személyesen: Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Kollégium 

5630, Békés, Hőzső u. 39. 

- Online jelentkezés: www.gfe-technikum.hu weboldalon 

Bővebb felvilágosítás: 

Medve Krisztina 

Felnőttképzési szakmai vezető 

Mobil: 06 20 321 9015 

Tel: 06 66 411-577/14-es mellék 

E-mail: felnottkepzes@gfe-technikum.hu 

 

 

  

Cím:  

Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium  

5630, Békés, Hőzső u. 39. 

 

(A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett képzések 

esetében a képzési programok a központi ügyfélszolgálaton tekinthetők meg) 

 


