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KÉPZÉSI KÍNÁLAT 
 
 

 

Képzés Képzés Bekapcsolódás feltétele / Megszerezhető kompetenciák 
 

megnevezése időtartama   
 

A rész 486 óra A programba való bekapcsolódás lehetőségei: 
 

szakképesítés  
A jelentkezés feltételei:  

azonosító OKJ Elméleti 
 

 

általános iskolai végzettség 
 

száma: 31 621 02 óraszámok: 150  
 

  
 

Aranykalászos óra  háziorvosi igazolás 
 

gazda 
Gyakorlati  jogosítvány ("B"vagy "T" kategóriás) megléte.  

 
 

 óraszámok:336   
 

Engedély szám: óra A rész-szakképesítéssel rendelkező képes: 
 

E-000046/2013/A  Talaj-előkészítést, vetést végezni 
 

005  A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos 
 

  feladatokat ellátni 
 

  Növényápolást végezni 
 

  Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat 
 

  ellátni 
 

  Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani 
 

  Állatot takarmányozni, állatjóléti 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 240 óra Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem 
 

szakképesítés  igényel 
 

azonosító OKJ Elméleti képzési 
 háziorvosi igazolás  

száma: 21 623 02 
 

 

idő aránya: 40% 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az 

 

Motorfűrész  
 

   
 

kezelő Gyakorlati iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt 
 

 képzési idő valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.  

  
 

Engedély szám: 
aránya: 60%   

 

   
 

E-000046/2013/  
Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és  

A006  
 

 

karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és 
 

  
 

  karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket 
 

  Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Vállalkozói 
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alapismeretekkel rendelkezik. Az erdőben előforduló 
leggyakoribb fa-és cserjefajokat el tudja különíteni. 

A rész szakképesítéssel rendelkező képes:  
  -   Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni. 

 

  -   Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket. 
 

  -   Felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat. 
 

  - Vállalkozást indítani, működtetni 
 

    

A rész 960 óra Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

szakképesítés    
 

azonosító OKJ  
 háziorvosi igazolás  

száma: 34 621 01 Elméleti képzési 
 

  
 

Gazda idő aránya: 30% A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  

  
 

 
Gyakorlati 

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői 
 

 engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B  

Engedély szám: képzési idő 
 

kategória).  

E-000046/2013/ 
 

 

aránya: 70%   
 

A003 
  

 

 
A szakképesítéssel rendelkező képes:  

  
 

  A rész-szakképesítéssel rendelkező 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, állatjóléti 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 végezni 
 

A rész 400 óra  Iskolai alapképzettség: nincs. 
 

szakképesítés    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen.   

     

azonosító OKJ Elméleti képzési A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az 
 

száma: 21 623 01 
idő aránya: 40% 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt 
 

Erdőművelő valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

Az erdőművelő olyan szakember, aki részt vesz a 
csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. Erdősítést 
végez, ápolja az erdősítéseket. Részt vesz a biotikus és 

abiotikus károk felszámolásában  

 

Gyakorlati  

képzési idő 

aránya: 60% 

 

 
 

Engedély szám: 
 

 

E-000046/2015/ 

A002 
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   A rész szakképesítéssel rendelkező képes:  
 

   - szaporítóanyagot gyűjteni,  
 

   - csemetét nevelni,   
 

   - erdősítést végezni,   
 

   - ápolási munkákat végrehajtani,  
 

   - az állománynevelési munkákban részt venni,  
 

   - a különféle károk felszámolásában közreműködni. 
 

 
Képzéseinkre jelentkezési lapot kérhetnek Ügyfélszolgálat munkatársaitól, vagy letölthetik azt a  
www.bereczki-baja.hu honlapról. Az előírt minimális létszám teljesülése esetén indítjuk képzésinket, igény 
szerint a meghirdetettől eltérő helyszíneken is. 
 
 
 

Találkozzunk mielőbb képzéseinken! 

 

Telefonszám: 06/79 425 619/ titkárság, 06/70/678 50-40, 06/70/339-8696 

 

E-mail: bereczki.baja@gmail.com  

Cím: 6500 Baja, Szent Antal u. 96 sz. 

mailto:bereczki.baja@gmail.com
http://www.bereczki-baja.hu/
http://www.bereczki-baja.hu/
http://www.bereczki-baja.hu/

