
Engedélyezett programok: 
 

Képzési 
 kör 

Program megnevezése 
OKJ 
szám 

ver. 
szám 

Elmélet 
óra 

Gyakorlat 
óra 

Összes 
óraszám 

összesből 
nem 
szakmai 
óraszám 

szakmai 
elméleti 
 óra % 

szakmai 
gyakorlati 
óra % 

Engedély száma 
E-000028/2013… 

Vizsgaszervezési 
jog 

2015 évben 
megvalósult 
tanfolyamok  
száma 

A Mezőgazdasági munkás  

21 621 
02 

v.3 112 168 280 40 30 70 A001 országos 29 

A Parkgondozó 

21 622 
01 

v.3 136 224 360 40 30 70 A002 országos  

A Gazda 

34 621 
01 

v.2 360 840 1200 0 30 70 A003 országos  

A Kertész  

34 622 
02 

v.2 424 576 1000 40 40 60 A004 országos  

A Virágkötő 

31 215 
02 

v.2 240 560 800 0 30 70 A005 országos  

A Motorfűrész-kezelő  

21 623 
02 

v.2 120 180 300 0 40 60 A006 országos  

A Erdőművelő  

21 623 
01 

v.2 202 302 504 0 40 60 A007 országos  

A Kerti munkás  

21 622 
01 

v.2 151 353 504 0 30 70 A008 országos  

A Aranykalászos gazda  

31 621 
02 

v.2 180 420 600 0 30 70 A009 országos  

A Állatgondozó 

31 621 
01 

v.2 151 353 504 0 30 70 A010 országos  

A Dísznövénykertész  

34 622 
01 

v.1 480 720 1200 0 40 60 
engedélyeztetés 
folyamatban 

nincs  

B Öko-kertész  - v.1 132 294 426 6 30 70 
B001 
lejárt/érvénytelen 

- 1 

B 
Bio- és zöldhulladék 
hasznosító, komposztáló 

- v.1 62 50 112 40 30 70 B002 -  

B Gyógynövénygyűjtő  - v.1 127 213 340 40 29 71 B003 -  

 
 

2014-2015 évben megvalósított programjaink: 



 
2014/15 évben kizárólag Nemzeti Munkaügyi Hivatal által kiírt pályázatokban elnyert, 100%-ban támogatott képzéseket indítottunk. 
A megvalósult képzések kel kapcsolatos célkitűzéseinket és eredményeinket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
 

Ssz. a képzés megnevezése: 
a szakképesítés 
OKJ azonosítója 

OKJ-ban szereplő szakképesítés 
megszerzésére felkészítő képzés 
szakmai vizsgáinak éves átlagos 
vizsgaeredménye 

A tárgyévben folyamatban lévő és a tárgyévet 
követő évben befejezésre kerülő, valamint a 
tárgyévet követő évben megvalósításra kerülő 
képzések becsült lemorzsolódási aránya a 
tárgyévet megelőző évi statisztikai célú 
adatszolgáltatásban foglaltak 
figyelembevételével számított, e képzésekre 
vonatkozó adatokhoz viszonyítva 
célkitűzés/teljesítés/eltérés 

A tárgyévet követő évre 
tervezett képzések 
elégedettségmérésének évi 
átlageredményére vonatkozó 
célkitűzés/teljesítés/eltérés 

NSZFH  
adat 

Intézményi  
adat 
cél/telj./elt. 

1. 
Mezőgazdasági munkás 
(T462-14 Aranyosapáti) 

21 621 02 n.a. 3,8 2.6 -1.2 2,5% 5% 2.5% 85% 92,90% 7,90% 

2. 
Mezőgazdasági munkás 
(T463-14 Aranyosapáti) 

21 621 02 n.a. 3,8 2.6 -1.2 2,5% 0% -2.5% 85% 99,30% 14,30% 

3. 
Mezőgazdasági munkás 
(T451-14 Balkány) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.7 -0.1 2,5% 0% -2.5% 85% 95,90% 10,90% 

4. 
Mezőgazdasági munkás 
(T452-14 Balkány) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.5 -0.3 2,5% 0% -2.5% 85% 97,80% 12,80% 

5. 
Mezőgazdasági munkás 
(T453-14 Biri) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.0 -0.8 2,5% 0% -2.5% 85% 99,30% 14,30% 

6. 
Mezőgazdasági munkás 
(T454-14 Bököny) 

21 621 02 n.a. 3,5 3.6 0.1 2,5% 0% -2.5% 80% 94,5% 14.50% 

7. 
Mezőgazdasági munkás 
(T440-14 Csenger) 

21 621 02 n.a. 3,6 3.6 0 2,5% 0% -2.5% 80% 99.00% 19.00% 

8. 
Mezőgazdasági munkás 
(T441-14 Csenger) 

21 621 02 n.a. 3,6 3.9 0.3 2,5% 0% -2.5% 80% 93.60% 13.60% 

9. 
Mezőgazdasági munkás 
(T459-14 Gávavencsellő) 

21 621 02 n.a. 4,0 3.1 -0.9 2,5% 0% -2.5% 90% 96,8% 6,8% 

10. 
Mezőgazdasági munkás 
(T464-14 Gelénes) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.0 -0.8 2,5% 13% +10.5% 85% 89.20% 4.20% 

11. 
Mezőgazdasági munkás 
(T455-14 Kállósemjén) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.1 -0.7 2,5% 7% +4.5% 85% 70.30% -14.7% 



Ssz. a képzés megnevezése: 
a szakképesítés 
OKJ azonosítója 

OKJ-ban szereplő szakképesítés 
megszerzésére felkészítő képzés 
szakmai vizsgáinak éves átlagos 
vizsgaeredménye 

A tárgyévben folyamatban lévő és a tárgyévet 
követő évben befejezésre kerülő, valamint a 
tárgyévet követő évben megvalósításra kerülő 
képzések becsült lemorzsolódási aránya a 
tárgyévet megelőző évi statisztikai célú 
adatszolgáltatásban foglaltak 
figyelembevételével számított, e képzésekre 
vonatkozó adatokhoz viszonyítva 
célkitűzés/teljesítés/eltérés 

A tárgyévet követő évre 
tervezett képzések 
elégedettségmérésének évi 
átlageredményére vonatkozó 
célkitűzés/teljesítés/eltérés 

NSZFH  
adat 

Intézményi  
adat 
cél/telj./elt. 

12. 
Mezőgazdasági munkás 
(T460-14 Kék) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.6 -0.3 2,5% 7% +4.5% 85% 78.10% -6.90% 

13. 
Mezőgazdasági munkás 
(T444-14 Kisvárda) 

21 621 02 n.a. 3,8 4.1 0.3 2,5% 0% -2.5% 85% 86.60% 1.60% 

14. 
Mezőgazdasági munkás 
(T445-14 Mándok) 

21 621 02 n.a. 4,2 4.3 0.1 2,5% 0% -2.5% 90% 98.90% 8.90% 

15. 
Mezőgazdasági munkás 
(T456-14 Máriapócs) 

21 621 02 n.a. 4,0 3.6 -0.4 2,5% 0% -2.5% 90% 67.30% -22.70% 

16. 
Mezőgazdasági munkás 
(T447-14 Ököritófülpös) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.3 -0.5 2,5% 0% -2.5% 85% 61.50% -23.50% 

17. 
Mezőgazdasági munkás 
(T457-14 Nyírbátor) 

21 621 02 n.a. 3,8 2.7 -1.1 2,5% 0% -2.5% 85% 95.30% 10.30% 

18. 
Mezőgazdasági munkás 
(T458-14 Nyírbogát) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.7 -0.1 2,5% 0% -2.5% 85% 92.80% 7.80% 

19. 
Mezőgazdasági munkás 
(T450-14 Szamosszeg) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.0 -0.8 2,5% 0% -2.5% 85% 95.30% 10.30% 

20. 
Mezőgazdasági munkás 
(T446-14 Nyírkarász) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.0 -0.8 2,5% 0% -2.5% 85% 97.20% 12.20% 

21. 
Mezőgazdasági munkás 
(T461-14 Nyírtura) 

21 621 02 n.a. 3,5 3.8 -0.3 2.5% 0% -2.5% 80% 95.50% 15.50% 

22. 
Mezőgazdasági munkás 
(T448-14 Őr) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.4 -0.4 3,5% 0% -2.5% 85% 91.50% 6.50% 

23. 
Mezőgazdasági munkás 
(T442-14 Szamosangyalos) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.4 -0.4 3,5% 0% -2.5% 85% 99.90% 14.90% 

24. 
Mezőgazdasági munkás 
(T465-14 Tiszakerecseny) 

21 621 02 n.a. 3,8 3.7 -0.1 2,5% 0% -2.5% 85% 95.50% 10.50% 



Ssz. a képzés megnevezése: 
a szakképesítés 
OKJ azonosítója 

OKJ-ban szereplő szakképesítés 
megszerzésére felkészítő képzés 
szakmai vizsgáinak éves átlagos 
vizsgaeredménye 

A tárgyévben folyamatban lévő és a tárgyévet 
követő évben befejezésre kerülő, valamint a 
tárgyévet követő évben megvalósításra kerülő 
képzések becsült lemorzsolódási aránya a 
tárgyévet megelőző évi statisztikai célú 
adatszolgáltatásban foglaltak 
figyelembevételével számított, e képzésekre 
vonatkozó adatokhoz viszonyítva 
célkitűzés/teljesítés/eltérés 

A tárgyévet követő évre 
tervezett képzések 
elégedettségmérésének évi 
átlageredményére vonatkozó 
célkitűzés/teljesítés/eltérés 

NSZFH  
adat 

Intézményi  
adat 
cél/telj./elt. 

25. 
Mezőgazdasági munkás 
(T443-14 Uszka) 

21 621 02 n.a. 3,5 3.6 -0.1 2,5% 0% -2.5% 80% 97.60% 17.60% 

26. 
Mezőgazdasági munkás 
(T449-14 Vaja) 

21 621 02 n.a. 3,8 4.0 0.2 2,5% 0% -2.5% 85% 98.50% 14.50% 

27. 
Mezőgazdasági munkás 
(T486-14 Baktalórántháza) 

21 621 02 n.a. 3,8 2.5 -1.3 15% 17% +2.0% 85% 58.60% -26.40% 

28. 
Mezőgazdasági munkás 
(T487-14 Papos) 

21 621 02 n.a. 3,8 4.0 0.2 2,5% 0% -2.5% 85% 97.90% 12.90% 

29. 
Mezőgazdasági munkás 
(T488-14 Tiszadada) 

21 621 02 n.a. 4,2 3.1 -1.1 2,5% 0% -2.5% 90% 91.30% 1.30% 

30. 
Öko-kertész (Tiszadob  
„Ifjúsági Garancia Program”)” 

- n.a. 3,8 4,2 0,4 2,5% 0 -2,5 85% 87,5% 2,5% 

 
Az engedélyezett programok rövid ismertetése: 
 
Mezőgazdasági munkás 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A001 
 
rész-szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 



150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 
9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
 
Képzés megnevezése: Mezőgazdasági munkás 
OKJ száma: 21 621 02 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 
A képzésben résztvevő sajátítsa el az állattenyésztő és növénytermesztő munkakörök betöltéséhez szükséges elméleti ismereteket, 
gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező, a mezőgazdasági munkás rész- szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban 
alacsony iskolai végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
A mezőgazdasági munkás általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és 
gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni. 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 

 Talaj-előkészítést, vetést végezni 
 A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni 
 Növényápolást végezni 
 Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni 

 Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani 
 Állatot takarmányozni 
 Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni 
 Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani 
 A természetes környezetet tiszteli és védi 



Alapkompetenciák 

 Képes szakmai beszélgetésre 
 Megérti az olvasott szakmai szöveget  

 Megnő az állóképessége, felelőségtudata 
 Segítőkésszé válik  
 Megnő a határozottsága és a motiválhatósága  
 Gyakorlatias feladatértelmezése javul 

 
2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 

 
Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel. 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek. 
 
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint 
biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró 
vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a 
modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
(A GINOP 6.1.1-15 projektben a mulasztott órák pótolhatóak) 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 240 + 40 ÓRA 
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
Elméleti óraszám : 72 óra 



Gyakorlati óraszám : 168 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 30% / 70% 
 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 
Azonosító 
szám 

Modul 
Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

10997-12 Állattartás  75 22 53 

10998-12 Növénytermesztés 75 22 53 

10999-12 Kertészeti alapok 40 12 28 

11000-12 Mezőgazdasági géptan 50 16 34 

 Összesen: 240 72 168 

 
Felnőttképzést kiegészítő tevékenység : 
 
Azonosító 
szám 

Modul 
Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

-------------- Képzés hatékonyságának növelése 16 16 0 

-------------- Munkavállalás elősegítése 24 24 0 

 Összesen: 40 40 0 
 

5.  A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 
A képzés formája: Csoportos képzés 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 
1. 10997-12 Állattartás  
2. 10998-12 Növénytermesztés 
3. 10999-12 Kertészeti alapok 
4. 11000-12 Mezőgazdasági géptan 

 

 



 

Parkgondozó 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A002 

 
rész-szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 
9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
Képzés megnevezése: Parkgondozó 
OKJ száma: 21 622 02 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 
 
A képzésben résztvevő sajátítsa el a parkgondozó (parkápoló, parkfenntartó, parkkarbantartó, faiskolai kertész, faiskolai munkás) 
munkakörök betöltéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai 
önálló ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező parkgondozó rész- szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban alacsony 
iskolai végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fás szárú dísznövények) fenntartása.  



1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 
Képes: 

 felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat, 
 növényápolást végezni, 
 eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani, 
 előírások szerint dolgozni, 
 parkfenntartási, gondozási munkát végezni. 

 
Alapkompetenciák: 

 képes szakmai beszélgetésre, 
 megérti az olvasott szakmai szöveget, 
 nő az állóképessége és felelősségtudata,  
 segítőkésszé válik, 

 nő a határozottsága és a motiválhatósága. 
 

2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
 
Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel. 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek. 
 
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint 
biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró 
vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a 
modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 



3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
(A GINOP 6.1.1-15 projektben a mulasztott órák pótolhatóak) 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 320 + 40 ÓRA 
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
Elméleti óraszám : 96 óra 
Gyakorlati óraszám : 224 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 30% / 70% 
 
 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 
 
Azonosító 
szám 

Modul 
Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

10961-12 Kertészeti alapismeretek 105 32 73 

10962-12 
Kertészeti munkavállalói 
ismeretek 

40 10 30 

11070-12 Dísznövényismeret 80 24 56 

11069-12 Kertfenntartás 95 30 65 

 Összesen: 320 96 224 

 
 
Felnőttképzést kiegészítő tevékenység : 
 
Azonosító 
szám 

Téma 
Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

-------------- Képzés hatékonyságának növelése 16 16 0 



-------------- Munkavállalás elősegítése 24 24 0 

 Összesen: 40 40 0 
 

5.  A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 
A képzés formája: Csoportos képzés 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 
1. 10961-12  Kertészeti alapismeretek  
2. 10962-12  Kertészeti munkavállalói ismeretek 
3. 11070-12  Dísznövényismeret 
4. 11069-12  Kertfenntartás 

 

 

Gazda 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A003 

 
szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 
9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
Képzés megnevezése: Gazda 
OKJ száma: 34 621 01 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 



 
A képzésben résztvevő sajátítsa el a gazda (állattenyésztő, növénytermesztő) munkakörök betöltéséhez szükséges elméleti 
ismereteket és gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező, a gazda szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban alacsony iskolai 
végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
A 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. 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 
Képes: 

 Talaj-előkészítést, vetést végezni 

 A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni 
 Növényápolást végezni 
 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 
 Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni 



 
2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 

 
Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) 
VM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában is. 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek. 
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint 
biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró 
vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a 
modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 1200 óra 
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
Elméleti óraszám : 360 óra 
Gyakorlati óraszám : 840 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 30% / 70% 
 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 
Azonosító 
szám 

Modul 
Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

10997-12 Állattartás  308 58 250 



10998-12 Növénytermesztés 310 60 250 

10999-12 Kertészeti alapok 160 30 130 

11000-12 Mezőgazdasági géptan 220 40 180 

11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és 
ügyvitel 

72 42 30 

11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei 30 30 0 

11497-12  Foglalkoztatás I. 64 64 0 

11499-12  Foglalkoztatás II. 18 18 0 

11500-12 Munkahelyi egészség biztonság 18 18 0 

 Összesen: 1200 360 840 

 
5. A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 

A képzés formája: Csoportos képzés 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 
10997-12  Állattartás  
10998-12  Növénytermesztés 
10999-12  Kertészeti alapok 
11000-12  Mezőgazdasági géptan 
11001-12  Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 
11002-12  Gazda kiegészítő tevékenységei 
11497-12  Foglalkoztatás I. 
11499-12  Foglalkoztatás II. 
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

 

Kertész 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A004 



 
szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 
9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
 
Képzés megnevezése: Kertész 
OKJ száma: 34 622 02 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 
A képzésben résztvevő sajátítsa el a kertész munkakör betöltéséhez szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati kompetenciákat, 
melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező, a kertész szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban alacsony iskolai 
végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a 
zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek 
üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. 
A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései 
alapján. 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 
Képes: 



 gyümölcstermesztési feladatokat ellátni, 
 szőlőtermesztési feladatokat ellátni, 
 zöldségtermesztési feladatokat ellátni, 
 eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani, 
 dokumentációt használni, készíteni, 
 szervezési feladatokat ellátni, 
 piaci előkészítést végezni, 
 értékesítést végezni, 
 vállalkozást alapítani, működtetni, 
 tervet, kalkulációt készíteni. 

 
2.  A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 

 
Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) 
VM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában is. 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek.  
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint 
biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró 
vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a 
modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
(A GINOP 6.1.1-15 projektben a mulasztott órák pótolhatóak) 
 



Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 1200  
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
Elméleti óraszám : 480 óra 

Gyakorlati óraszám : 720 óra 

Az elmélet/gyakorlat aránya : 40% / 60% 

 

Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 

Azonosító szám Modul Összes óra Elméleti óra Gyakorlati óra 

10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok 100 40 60 

10961-12 Kertészeti alapismeretek 197 92 105 

10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek 25 25 0 

11025-12 Kertészeti termesztés 678 178 500 

11024-12 Kerti munkák 100 45 55 

11497-12  Foglalkoztatás I. 64 64 0 

11499-12  Foglalkoztatás II. 18 18 0 

11500-12 Munkahelyi egészség biztonság 18 18 0 

  Összesen: 1200 480 720 

 
5. A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 

A képzés formája: Csoportos képzés 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 

10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok 

10961-12 Kertészeti alapismeretek 

10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek 

11024-12 Kerti munkák 

11025-12 Kertészeti termesztés 



11497-12  Foglalkoztatás I. 

11499-12  Foglalkoztatás II. 

11500-12 Munkahelyi egészség biztonság 

 

 

 

Virágkötő 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A005 

 
rész-szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 
9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
 
Képzés megnevezése: Virágkötő 
OKJ száma: 31 215 02 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 
A képzésben résztvevő sajátítsa el a virágkötő munkakörök betöltéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, 
melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező virágkötő rész- szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban alacsony iskolai 
végzettségű, munkaképes korú) személyek. 



 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
A virágkötő egy virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes: 

 virágkezelést-, előkészítést végezni, 

 virágdíszeket készíteni (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei). 
 

2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
 
Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) 
VM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában is. 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek. 
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 800 óra 
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
Elméleti óraszám : 240 óra 
Gyakorlati óraszám : 560 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 30% / 70% 
 



Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 
 
Azonosító 
szám 

Modul 
Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

11074-12 Növényismeret és kezelés 320 96 224 

11075-12 Virágkötészet 480 144 336 

 Összesen: 800 240 560 

 
 

5. A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 
A képzés formája: Csoportos képzés 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 
11074-12 Növényismeret-, és kezelés 
11075-12 Virágkötészet 

 

 

Motorfűrész-kezelő 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A006 

 
rész-szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 
9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
 



Képzés megnevezése: Motorfűrész-kezelő 
OKJ száma: 21 623 02 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 
A képzésben résztvevő sajátítsa el a motorfűrész-kezelő munkakörök betöltéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati 
kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező motorfűrész-kezelő rész- szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban 
alacsony iskolai végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és 
karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Vállalkozói 
alapismeretekkel rendelkezik. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat el tudja különíteni. 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes: 

 Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni. 
 Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket. 
 Felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat. 

 Vállalkozást indítani, működtetni 
Alapkompetenciák: 

 Képes szakmai beszélgetésre 
 Megnő az állóképessége és a kézügyessége  
 Megnő a felelősségtudata  
 Megnő a határozottsága és a motiválhatósága  
 Gyakorlatias feladatértelmezése javul 
  
2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 

 



Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel. 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: -  
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint 
biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró 
vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a 
modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 300 ÓRA 
 
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
 
Elméleti óraszám : 120 óra 
Gyakorlati óraszám : 180 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 40% / 60% 
 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 
 
Azonosító 
szám 

Modul Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

10979-12  Növénytani és vállalkozási 
ismeretek 

185 75 110 



10980-12 Gallyazás, darabolás 115 45 70 

 Összesen: 300 120 180 

 
5.  A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 

A képzés formája: Csoportos képzés 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 

10979-12  Növénytani és vállalkozási ismeretek 

10980-12 Gallyazás, darabolás 

 

 

 

Erdőművelő 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A007 

 
rész-szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 
9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
 
Képzés megnevezése: Erdőművelő 
OKJ száma: 21 623 01 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 



A képzésben résztvevő sajátítsa el az erdőművelő (erdőfelújító, erdőfenntartó) munkakörök betöltéséhez szükséges elméleti 
ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező erdőművelő rész- szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban alacsony 
iskolai végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
Olyan szakember, aki részt vesz a csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. 
Erdősítést végez, ápolja az erdősítéseket. Részt vesz a biotikus és abiotikus károk 
felszámolásában. 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
 
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes: 

 szaporítóanyagot gyűjteni, 
 csemetét nevelni, 
 erdősítést végezni, 

 ápolási munkákat végrehajtani, 
 az állománynevelési munkákban részt venni, 
 a különféle károk felszámolásában közreműködni. 

Alapkompetenciák: 

 Képes szakmai beszélgetésre 
 Megnő az állóképessége és a kézügyessége  
 Megnő a felelősségtudata  
 Gyakorlatias feladatértelmezése javul 

 
2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 

 
Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel. 
 



Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek. 
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint 
biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró 
vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a 
modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 504 ÓRA 
 
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
 
Elméleti óraszám : 202 óra 
Gyakorlati óraszám : 302 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 40% / 60% 
 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 
 
Azonosító 
szám 

Modul Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

10979-12  Növénytani és vállalkozási 
ismeretek 

190 80 110 



10982-12 Erdőművelés 314 122 192 

 Összesen: 504 202 302 

 
5.  A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 

A képzés formája: Csoportos képzés 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 
 

10979-12  Növénytani és vállalkozási ismeretek 

10982-12 Erdőművelő 

 

 

 

Kerti munkás 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A008 

 
rész-szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 
9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
 
Képzés megnevezése: Kerti munkás 
OKJ száma: 21 622 01 
 



A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 
A képzésben résztvevő sajátítsa el a kerti munkás (zöldségtermesztő, gyümölcstermesztő, szőlőtermesztő) munkakörök 
betöltéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló 
ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező kerti munkás rész- szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban alapfokú 
iskolai végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő kertekben végez alapvető kertészeti tevékenységet. 
Gyümölcstermelő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák 
és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti haszonnövényeket szakszerűen 
betakarítja. 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 
Képes: 

 gyümölcstermesztési feladatokat ellátni, 
 szőlőtermesztési feladatokat ellátni, 
 zöldségtermesztési feladatokat ellátni, 

 eszközöket használni és karbantartani. 
Alapkompetenciák 

 képes szakmai beszélgetésre, 
 nő az állóképessége és felelősségtudata,  
 nő a határozottsága és a motiválhatósága, 
  

2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
 
Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek.  



Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint 
biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró 
vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a 
modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 504 ÓRA 
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
Elméleti óraszám : 151 óra 
Gyakorlati óraszám : 353 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 30% / 70% 
 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 
 
Azonosító 
szám 

Modul Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

10961-12 Kertészeti alapismeretek 240 70 170 

10962-12 Kertészeti munkavállalói 
ismeretek 

54 25 29 

11024-12 Kerti munkák 210 56 154 

 Összesen: 504 151 353 

 
 



5.  A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 
A képzés formája: Csoportos képzés 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 
 

10961-12 Kertészeti alapismeretek 

10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek 

11024-12 Kerti munkák 

 

 

 

Aranykalászos gazda 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A009. 

 
rész-szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 
9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
 
Képzés megnevezése: Aranykalászos gazda 
OKJ száma: 31 621 02 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 



A képzésben résztvevő sajátítsa el a gazda (állattenyésztő és növénytermesztő) munkakörök betöltéséhez szükséges elméleti 
ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező aranykalászos gazda rész- szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban 
alacsony iskolai végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET 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. 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 
Képes: 

 Talaj-előkészítést, vetést végezni 
 A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni 
 Növényápolást végezni 

 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 

 
2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 

 



Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) 
VM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában is. 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek. 
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint 
biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró 
vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a 
modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 600 ÓRA 
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
 
Elméleti óraszám : 180 óra 
Gyakorlati óraszám : 420 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 30% / 70% 
 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 
 
Azonosító 
szám 

Modul 
Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

10997-12 Állattartás  160 45 115 

10998-12 Növénytermesztés 160 45 115 



10999-12 Kertészeti alapok 100 30 70 

11000-12 Mezőgazdasági géptan 120 30 90 

11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és 
ügyvitel 

60 30 30 

 Összesen: 600 180 420 

 
 

5. A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 
 

A képzés formája: Csoportos képzés 
 
 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 
10997-12 Állattartás  
10998-12 Növénytermesztés 
10999-12 Kertészeti alapok 
11000-12 Mezőgazdasági géptan 
11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 

 

 

Állatgondozó 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/A010 

 
rész-szakképesítéshez 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 



9.) Korm. rendelet és a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint 
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) 
VM. rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 
 
Képzés megnevezése: Állatgondozó 
OKJ száma: 31 621 01 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 
 
A képzésben résztvevő sajátítsa el a állatgondozó (állattenyésztő) munkakör betöltéséhez szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati 
kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező állatgondozó rész- szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban alacsony 
iskolai végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
Az állatgondozó általános állattenyésztési szakismerettel, a mezőgazdasági munkák 
végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni. 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes: 

 Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani 
 Állatot takarmányozni 

 Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni 
 Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírások betartani 

Alapkompetenciák 

 Képes szakmai beszélgetésre 
 Megérti az olvasott szakmai szöveget  



 Megnő az állóképessége, felelőségtudata 

 Megnő a határozottsága és a motiválhatósága  
 Gyakorlatias feladatértelmezése javul 

 
 

2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 
 
Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) 
VM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában is. 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek. 
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint 
biztosítja. Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró 
vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a 
modulzáró igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 504 ÓRA 
 
OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
Elméleti óraszám : 151 óra 
Gyakorlati óraszám : 353 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 30% / 70% 



 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 
Azonosító 
szám 

Modul 
Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

10997-12 Állattartás  200 90 110 

11000-12 Mezőgazdasági géptan 304 61 243 

 Összesen: 504 151 353 

 
5. A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 

A képzés formája: Csoportos képzés 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 
10997-12 Állattartás  
11000-12 Mezőgazdasági géptan 

 

 

 

 

Dísznövénykertész 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/.... 

 
szakképesítés 
 
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 12.§ (1) előírása alapján, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. Törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) 
Korm. rendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és a 
vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és 
vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM. rendeletben kiadott szakmai 
és vizsgakövetelmény előírásainak figyelembevételével készült. 



 
Képzés megnevezése: Dísznövénykertész 
OKJ száma: 34 622 01 
 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA 
A képzésben résztvevő sajátítsa el a dísznövénykertész (dísznövény és virágkertész, dísznövény szaporító, csemete-ápoló, csemete-gondozó, 
faiskolai kertész, kertgondnok, virágkertész) munkakör betöltéséhez szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati kompetenciákat, melyek 
birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. 

 
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA 
A 2. pontban meghatározott feltételekkel rendelkező, a dísznövénykertész szakképesítést elsajátítani kívánó (elsősorban alacsony iskolai 
végzettségű, munkaképes korú) személyek. 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó 
műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. 
A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek 
intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján 
 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 
Képes: 

 Dísznövény-termesztési feladatokat ellátni 
 A törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni 
 Vállalkozást alapítani/ működtetni/, megszüntetni  
 Vállalkozási tevékenységet folytathatni 
 Tervezést, szervezést végezni 
 Tervet készíteni, kalkulációt végezni 
 Pályázatot írni, üzleti tervet készíteni 
 Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni  
 Szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani 
 Növényt nevelni, neveltetni 

 Növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni 
 Csomagolást végezni, végeztetni 



 Piaci előkészítést végezni, végeztetni 

 Eszközöket- gépeket használni, üzemeltetni, karbantartani 
 Értékesítést végezni, végeztetni 
 Irányítási, szervezési feladatokat ellátni 
 Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni 
 Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni 
 Kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni 
 Tevékenységét előírások szerint dokumentálni 

 
A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
 
Szakmai készségek: 

 Olvasott szakmai szöveg megértése 
 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
 Szakmai nyelvű beszédkészség 
 Elemi számolási készség 
 Mennyiségérzék 

Személyes kompetenciák: 

 Állóképesség 

 Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
 Testi erő 
 Önállóság 
 Precizitás 
 Kézügyesség 

Társas kompetenciák: 

 Határozottság 
 Kapcsolatteremtő- és fenntartó készség 

 Irányíthatóság 
 Visszacsatolási készség 

Módszerkompetenciák: 

 Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
 Gyakorlatias feladatértelmezés 



 Logikus gondolkodás 

 Áttekintő képesség 
 Rendszerező képesség, 

 
2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 

 
Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 
3. mellékletben a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában is. 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek. 
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési 
szerződést kell kötni.  
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését a képző intézmény a Fktv. és egyéb jogszabály előírásai szerint biztosítja. 
Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró vizsga/vizsgák sikeres 
teljesítéséről szóló igazolással ebből/ezekből a modulokból a felmenthető a képzés során. 
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása, vagy a modulzáró 
igazolás alapján az adott modulokból a képzés alóli felmentés ténye. 
 

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 

Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek szerepelhetnek. Ezen 
szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 1200 óra 
 

OKJ szerinti óraszámok és modulok : 
Elméleti óraszám : 480 óra 
Gyakorlati óraszám : 720 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 40% / 60% 
 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 



 

Azonosító 
szám 

Modul 
Összes 
óra 

Elméleti 
óra 

Gyakorlati 
óra 

10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok 100 40 60 

10961-12 Kertészeti alapismeretek 197 92 105 

10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek 25 25 0 

10963-12 Szabadföldi dísznövénytermesztés 339 89 250 

10964-12 Fásszárú dísznövénytermesztés 100 45 55 

10965-12 Növényházi dísznövénytermesztés 339 89 250 

11497-12  Foglalkoztatás I. 64 64 0 

11499-12  Foglalkoztatás II. 18 18 0 

11500-12 Munkahelyi egészség biztonság 18 18 0 

 Összesen: 1200 480 720 

 
5. A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 

A képzés formája: Csoportos képzés 
 
 

6. TANANYAGEGYSÉGEK (MODULOK) 
10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok 
10961-12 Kertészeti alapismeretek 
10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek 
10963-12 Szabadföldi dísznövénytermesztés 
10964-12 Fásszárú dísznövénytermesztés 
10965-12 Növényházi dísznövénytermesztés 

 

 

 



Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/ .... 
 

1. A képzést és vizsgáztatást meghatározó jogi szabályozók köre: 
 

 2011.évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről  

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről 

 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 

engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 

nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelete. a felnőttképzési 

 minőségbiztosítási keretrendszerről 

 Bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló képzési program   

SzPK – 00057-15-20 0 06 1 

 

1.1. Megnevezése Bio- és zöldhulladék hasznosító, 

komposztáló 



1.2. A szakképesítés rövid jellemzése A bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló ismeri a 

biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterét, ill. 

gyakorlatát.  Biomassza hasznosítást végez a komposzt 

készítésével: a mezőgazdasági termények melléktermékeit, 

hulladékait (szalma, kukoricaszár/csutka stb.), az állati 

eredetű biomasszát (trágya stb.) hasznosít. Hasznosítja az 

erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, 

hulladékokat (faapríték, nyesedék, fűrészpor, háncs, stb.), az 

élelmiszer-ipari hulladékokat.  Az általa elkészített jó 

komposztot (megfelelően felépített komposztprizma, 

dombágyás), megfelelő módon, időben és adagban kijuttatja.  

Munkavégzéséhez kiválasztja a szükséges eszközöket, 

segédeszközöket, gépeket, tartozékokat, ezeket 

rendeltetésszerűen használja, megfelelően kezeli, működteti, 

ill. karbantartja. 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 

programkövetelmény azonosítója 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál: 

« B » Egyéb szakmai program 

SzPK – 00057-15-20 0 06 1 

1.4. Engedély megszerzését követően a 

nyilvántartásba-vételi szám 

 



1.5. A képzési program célja A bio- és zöldhulladék hasznosító, komposztáló szakmai 

képzés célja, hogy a hallgatókkal megismertesse biológiai 

hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterét, ill. gyakorlatát. 

Megismertesse: a szelektív bio- és zöldhulladék gyűjtés 

módjával; az ökológiai szemléletű technológia alkalmazását 

a különböző hulladékok, melléktermékek hasznosításával, a 

jó komposzt készítésével, szakszerű kijuttatásával; 

munkavégzése során használatos eszközökkel, 

segédeszközökkel, gépekkel, tartozékokkal, ezek 

rendeltetésszerű használatával, kezelésével, működtetésével, 

karbantartásával, ill. az ezzel kapcsolatos munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályokkal. 

A megszerzett ismeretek birtokában önállóan, 

biztonságosan tudjon végezni bio- és zöldhulladék 

hasznosítást, komposztálást, rendeltetésszerűen használja az 

eszközöket, gépeket, elvégzi a szükséges és időszerű 

karbantartásokat, a munka-, tűz- és környezetvédelmi 

szabályok betartásával. 

1.6. A képzési program célcsoportja Szakmai képzettséggel nem rendelkező alacsony 

iskolázottságú felnőttek. 

 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 



2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeri a bio- és zöldhulladék, a komposzt fogalmát, hasznosítását, előnyeit. 

Ismeri a biológiai hulladékkezelés, komposztálás jogi hátterét. 

Ismeri a komposztálás elvi szakaszait, komposztálás során végbemenő kémiai folyamatokat.  

Ismeri a jó komposzt készítésének feltételeit, a nyersanyagok jellemzőit, a környezeti 

tényezők szerepét, adalék- és segédanyagok szerepét, használatát.  

Környezettudatos tevékenységgel végzi a hulladékkezelést. 

Képes elvégezni a jó minőségű házi kerti komposztálást. 

Ismeri és hasznosítani tudja a mezőgazdasági melléktermékeket, hulladékokat. 

Ismeri és hasznosítani tudja az erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermékeket, 

hulladékokat. 

Elvégzi az istállótrágya, trágyalé, hígtrágya komposztálását. 

Elvégzi az élelmiszer-ipari hulladékok komposztálását. 

Ismeri a kész komposzt felhasználási lehetőségeit, melyet megfelelően alkalmaz. 

Munkája során betartja a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. 

Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. 

 

 

2.2. 

 

Ismeri és megfelelően használja komposztkészítéshez szükséges kézi eszközöket. 

Ismeri a komposztkészítéshez szükséges elektromos és motoros gépek működési elvét. 

Ismeri a komposztsilók fajtáit. 

Ismeri a komposztaprító gépek tartozékait. 

Képes munkafolyamatok megtervezésére, elvégzésére. 

Rendeltetésszerűen használja a komposztálás során alkalmazott eszközöket, gépeket, elvégzi 

a szükséges és időszerű karbantartásokat.  

Munkája során betartja a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. 

Képes a hatékony csoportos munkavégzésre. 

 

 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség Iskolai előképzettséghez nem kötött 

3.2. Szakmai végzettség nincs 

3.3. Szakmai gyakorlat nincs  

3.4. Egészségügyi alkalmasság van 



3.5. Előzetesen elvárt ismeretek nincs 

3.6. Egyéb feltételek nincs 

 

4. A programban való részvétel feltételei 
4.1. Részvétel követésének módja jelenléti ívek alapján 

4.2. Megengedett hiányzás tanórák 20%-a (mulasztott órák pótolhatóak) 

4.3. Egyéb feltételek áttekintő és rendszerező képesség 

 

5. Tervezett képzési idő 
5.1. Elméleti órák száma 22 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma 50 óra 

5.3. Összes óraszám 72 óra 

5.4. Elmélet és a gyakorlat aránya a 

képzési összes óraszámra 

vonatkoztatva 

Elmélet: 30 % 

Gyakorlat: 70 % 

5.5 Képzés hatékonyságának 

növelése (GINOP-6.1-15 modul) 

16 óra 

5.5 Munkavállalás elősegítése 

(GINOP-6.1-15 modul) 

24 óra 

 

6. A képzés formája :csoportos képzés 
6.1. A képzés formája tanfolyami 

 

7. A tananyagegységek 



 A tananyagegység megnevezése és száma 

7.1 Bio- és zöldhulladék hasznosítási ismeretek, komposztálás 

SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-01 

7.2 A komposztkészítés gépei és eszközei, karbantartásuk 

SzPk-00057-15-20 0 06 1 /M-02 

7.3 Képzés hatékonyságának növelése 

7.4 Munkavállalás elősegítése 

 
  



Gyógynövénygyüjtő képzési program  
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/ .... 
 

1. A képzést és vizsgáztatást meghatározó jogi szabályozók köre: 
 

 2011.évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről  

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről 

 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 

engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 

nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelete. a felnőttképzési 

 minőségbiztosítási keretrendszerről 

 Gyógynövénygyűjtő képzési program SzPK – 00059-15-20 0 06 1 

 

  Megnevezése Gyógynövénygyűjtő 
1.2. A szakképesítés rövid jellemzése Megtervezi, megszervezi és elvégzi a gyógynövények 

gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő 

előkészítésével kapcsolatos munkákat. Meghatározza a 

gyűjtendő gyógynövények körét és mennyiségét, elvégzi 

az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat. 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 

programkövetelmény azonosítója 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál: 

« B » Egyéb szakmai program 

SzPK – 00059-15-20 0 06 1 

1.4. Engedély megszerzését követően a 

nyilvántartásba-vételi szám 

 



1.5. A képzési program célja A gyógynövénygyűjtő szakmai képzés célja, hogy a 

hallgatókat felkészítse a szabadon gyűjthető 

gyógynövények felismerésére, megnevezésére, 

morfológiai jellemzésére.  

Legyen képes a gyűjtési helyeknek megfelelő 

gyógynövények felkutatására és szakszerű gyűjtésére. 

Képes elvégezni a gyógynövények elsődleges 

feldolgozását, csomagolását, tárolását. 

Ismerje a gyógynövénygyűjtés során fellépő ártalmakat, 

munka és környezetvédelmi szabályokat. 

1.6. A képzési program célcsoportja Szakmai képzettséggel nem rendelkező alacsony 

iskolázottságú felnőttek. 

 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 
2.1. Gyógynövénygyűjtés közben fellépő fizikai és vegyi ártalmak ellen történő védekezés 

Kéziszerszámok használatára vonatkozó előírások betartása 

Gyógynövénygyűjtés környezetvédelmi- és természetvédelmi szabályainak betartása 

Mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírások alkalmazása 

Gyógynövénygyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásainak 

alkalmazása 

Munka- és tűzvédelmi előírások betartása 

Elsősegélynyújtás 

2.2. Felismeri a növénytani jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövényeket 

Ismeri a gyógynövények morfológiai tulajdonságai 

Képes felismerni a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket 

Képes felismerni a hajtás- és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket 

Képes felismerni a virágdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket 

Képes felismerni a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket 

Képes felismerni az egyéb drogot adó gyűjthető gyógynövényeket 



2.3. Felkutatja a vadon termő gyógynövények gyűjtési helyeit 

Ismeri a gyógynövénygyűjtés általános szabályait 

Ismeri a gyógynövények jellemző gyűjtési idejét 

Képes meghatározni a gyógynövények jellemző gyűjtési módjait 

Képes gyógynövények gyűjtésére erdő területen 

Képes gyógynövények gyűjtésére vízparton 

Képes gyógynövény fajok azonosítására és kiválasztására 

2.4. Elvégzi a gyógynövények elsődleges feldolgozását 

Képes kiválasztani a gyógynövények szárítási módjait  

Ismeri a szárítási időtartamot befolyásoló tényezőket 

Ismeri és helyesen alkalmazza a gyógynövények szárításának eszközeit 

Szárításra előkészíti a drogot adó növényi részeket 

Elvégzi a levél és virágdrogok szárítását 

Elvégzi az egyéb drogok szárítását 

Meghatározza a növényi drogok nedvességtartalmát 

Minősíti a különböző növényi drogokat 

Növényi drogokat szakszerűen csomagol és raktároz 

 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 
3.1. Iskolai végzettség Iskolai előképzettséghez nem kötött 

3.2. Szakmai végzettség nincs 

3.3. Szakmai gyakorlat nincs  

3.4. Egészségügyi alkalmasság van 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek nincs 

3.6. Egyéb feltételek nincs 

4. A programban való részvétel feltételei 
4.1. Részvétel követésének módja jelenléti ívek alapján 

4.2. Megengedett hiányzás tanórák 20%-a (mulasztott órák pótolhatóak) 

4.3. Egyéb feltételek áttekintő és rendszerező képesség 

 

5. Tervezett képzési idő 



5.1. Szakmai elméleti órák száma 87 óra 

5.2. Szakmai gyakorlati órák száma 213 óra 

5.3. Összes óraszám 300 óra 

5.4. Elmélet és a gyakorlat aránya a 

képzési összes óraszámra 

vonatkoztatva 

Elmélet: 29 % 

Gyakorlat: 71 % 

5.5 Képzés hatékonyságának 

növelése (GINOP-6.1-15 modul) 

16 óra 

5.6 Munkavállalás elősegítése 

(GINOP-6.1-15 modul) 

24 óra 

6. A képzés formája :csoportos képzés 
6.1. A képzés formája tanfolyami 

 

7. A tananyagegységek  
 A tananyagegység megnevezése és száma 

7.1. Gyógynövénygyűjtés egészség és környezetvédelme                                                       

SzPK – 00059-15-20 0 06 1/M-01 

7.2. A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények drogot adó részei                           

SzPK – 00059-15-20 0 06  1/M-02 

7.3. A gyógynövények élőhelye, lelőhelye és gyűjtés ideje                                                      

SzPK – 00059-15-20 0 06 1/M-03 

7.4. Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása                                            

SzPK – 00059-15-20 0 06 1/M-04 

7.5 Képzés hatékonyságának növelése 

7.6 Munkavállalás elősegítése 

 
  



Öko-kertész 
ENGEDÉLYSZÁM : E-000028/2013/B001 – Az engedély lejárt, újabb képzés nem indítható. 
 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény, a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési 
tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 
nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról, 
valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény, figyelembevételével készült. 
 
Képzés megnevezése: Öko-kertész 
 
A MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA  
Az Öko-kertész fenntartható, ökológiai szemléletű kertészeti termesztést folytat. Feladata szőlő- és gyümölcsültetvények ökológiai 
igényeinek megfelelően létesítésük, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben 
termesztés-technológia, biológiai növényvédelem megismerése, fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a 
tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása. 

1. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK 
Szakmai kompetenciák: 
Képes: 

 ökológiai szemléletű kertészeti tevékenységet folytatni 
 gyümölcstermesztési feladatokat ellátni, 
 szőlőtermesztési feladatokat ellátni, 
 zöldségtermesztési feladatokat ellátni, 
 Környezetbarát módon termelni 
 eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani, 
 dokumentációt használni, készíteni, 
 Környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végezni 
 piaci előkészítést végezni, 
 értékesítést végezni, 
2. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI 

Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettséget nem igényel. 



Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek.  
Egyéb feltételek: A résztvevőkkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú 
felnőttképzési szerződést kell kötni.  

3. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
Részvétel követésének módja: Jelenléti ív, amely a haladási napló mellékletét képezi. 
Megengedett hiányzás: A képzési idő 20%-a, tananyag-egységenként. 
Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén, a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. Ezen szerződésnek megfelelően kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás az irányadó. 
 

4. TERVEZETT KÉPZÉSI IDŐ 420 + 6 ÓRA 
Óraszámok és szakmai modulok : 
Elméleti óraszám : 126 óra 
Gyakorlati óraszám : 294 óra 
Az elmélet/gyakorlat aránya : 30% / 70% 
 
Ez az arány a modulok bontásában az alábbiak szerint alakul: 

Modul Összes óra Elméleti óra Gyakorlati óra 

Kertészeti alapismeretek 140 35 105 

Kertészeti munkavállalói ismeretek 30 30 0 

Kerti munkák 100 25 75 

Ökológiai kertgazdálkodás 150 36 114 

Összesen: 420 126 294 

 
Egyéb szakmai modul : 
 
Modul Összes óra Elméleti óra Gyakorlati óra 

Környezeti fenntarthatósági 
ismeretek 

6 6 0 

Összesen: 6 6 0 

 



5.  A KÉPZÉS FORMÁJÁNAK (EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS, VAGY CSOPORTOS KÉPZÉS, VAGY TÁVOKTATÁS) MEGHATÁROZÁSA 
A képzés formája: Csoportos képzés 
 


