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Családi gazdálkodó (34 814 01) 

 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:  1050 

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:     30%, Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között 
megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok 
tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos 
munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, 
tárolásáról. 
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek 
nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok 
háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. 
Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, 
gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák 
stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a 
családban, a munkahelyén keletkező hulladékot. 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 
 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott 
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

A B C 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosító 
száma 

megnevezése 

a modulzáró 
vizsga  

vizsgatevékenysé
ge 

11033-12 Család- és háztartásellátás gyakorlat 

11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel gyakorlat 

11036-16 Napi tevékenységek gyakorlat 

11038-12 Kreatív textilfeldolgozás gyakorlat 

11039-16 Mezőgazdasági termelés és feldolgozás gyakorlat, szóbeli 

11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

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


