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Aranykalászos gazda (31 621 02 

 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 
mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Elméleti képzési idő aránya: 40%, Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

A részszakképesítés 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 részszakképesítéssel 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. 
 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői 
engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória). 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

A projekt a Vidékfejlesztési Program 

„Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” 

című, VP1-1.1. 31 621 021-17 kódszámú felhívás 

1844603224 azonosítószámú projekt keretében 

valósul meg. 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki térségekbe beruházó Európa” 
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A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

A B C 

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosító 
száma 

megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

10997-16 Állattartás szóbeli 

10998-16 Növénytermesztés szóbeli 

10999-16 Kertészeti alapok gyakorlati 

11000-16 Mezőgazdasági géptan gyakorlati 

11001-16 
Agrárkereskedelem, vállalkozás és 
ügyvitel 

írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz 
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok 
végrehajtása 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és 
karbantartási feladatok végrehajtása 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei 
C) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek 
 


