Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium
5130 Jászapáti, Vasút u. 2.
Felnőttképzési engedélyszám:E-001139/2015
Telefon: 57/540-960, E-mail: szechenyi.jaszapati@gmail.com

Tanfolyami tájékoztató
Aranykalászos gazda
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001139/2015/A001

„Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek”
VP1-1.1.1-17projekt keretében
90 %-os támogatással.
A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium a TÜSKE Kereskedelmi- Vállalkozó és
Szolgáltató Kft konzorciumi partnereként az alábbi tevékenységet végzők részére nyújt
támogatott képzési lehetőséget:
mezőgazdasági termelő
erdőgazdálkodó,
élelmiszer-feldolgozó
A képzésekre mezőgazdasági termelők (őstermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó,
agrártevékenységet végző vállalkozó), erdőgazdálkodó, élelmiszer-feldolgozó tevékenységet végzők
jelentkezhetnek. Nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa
képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja útján, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője
vagy tagja, mint meghatalmazott részt vehetnek a képzésen.

A képzésben résztvevők 10 %-os költség hozzájárulással
szerezhetnek szakmai végzettséget.
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Aranykalászos gazda
OKJ 31 621 02
A képzésben való részvétel feltételei:





alapfokú iskolai végzettség (nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség) vagy iskolai
előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
betöltött tankötelezettségi kor,
szakmai egészségügyi alkalmasság (Aranykalászos gazda szakmában)
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély
(T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória)

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480 óra
A rész-szakképesítés munkaterületének 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 rész-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 rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10997-16
10998-16
10999-16
11000-16
11001-16

megnevezése
Állattartás
Növénytermesztés
Kertészeti alapok
Mezőgazdasági géptan
Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
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Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
- Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás,
itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, klinikai alapértékek, alapvető
vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel)
- Felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint
beteg állat, takarmányok, állattartásban, állatápolásban, állattenyésztésben használt anyagok, eszközök, gépek,
gépelemek)
- Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat
végrehajtása
- Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása (pl. takarmány
előkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés gépesítése, állatápolás gépei, tojásgyűjtés és kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés
gépei, elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei)
Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. A
vizsgafeladat valamennyi felsorolt témakört tartalmazza. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek másmás felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum
10 db.
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
Növénytermesztési feladat végrehajtása (pl. alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok, vetőmagvizsgálat,
vetőmagszükséglet, tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése)
-Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával
kapcsolatos feladat végrehajtása (pl. mezőgazdasági erőgépek, talajművelés gépei, tápanyagvisszapótlás gépei,
vetés, ültetés, palántázás gépei, növényápolás gépei, betakarítás gépei, növénytermesztési munkagépek
kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kertészeti kisgépek üzemeltetése, öntözőberendezés)
Felismerési feladat (pl. szántóföldi és kertészeti kultúrnövények, gyomnövények, növényi részek,
kultúrnövények magjai, termései, talajtípusok, kártevők, kórokozók, kárképek, kórképek)
-Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés szaporító
ládába, tálcába, palántázás, vegetatív szaporítás, oltás-szemzés elvégzése, ültető gödör kiásása, ültetés,
öntözés, metszés, gyümölcs betakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és metszés)
Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.
A vizsgafeladat valamennyi felsorolt témakört tartalmazza. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek másmás felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum
10 db.

Szóbeli vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
 Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei
 Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési elméleti ismeretekből
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek
 Szóbeli vizsga a központilag összeállított Kereskedelmi, vállalkozási és ügyviteli feladatok elméleti ismeretekből

A vizsgázók a szakmai vizsga sikeres letétele után államilag elismert
31 621 02 OKJ számú Aranykalászos gazda rész-szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

Ügyfélszolgálati iroda:
5130 Jászapáti, Vasút u.4. Szakképző Iskola
Tel: 57/540-260, felnottapati@gmail.com
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