
 
Felnőttképzési engedély szám: E-001038/2015 

 

Képzési tájékoztató 

 
1. Szakképesítés megnevezése:  ARANYKALÁSZOS GAZDA 
  

2. A szakképesítés azonosító száma (OKJ): 31 621 02 

 Nyilvántartásba vételi száma: E-001038/2015/A001 

 

3. Formája: Iskolarendszeren kívüli szakképzés         Jellege: részszakképzés 
  

4. A szakképesítés megszerzésének feltételei: 

 – alapfokú iskolai végzettség                        

– egészségügyi szakorvosi szolgálat által kiadott foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

– „B” vagy „T” vagy „C+E” jogosítvány megléte 

 

5. Képzés célja: 

 Olyan szakemberek képzése, akik általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez 

szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, valamint vállalkozói tevékenységhez szükséges 

alapismeretekkel rendelkeznek, és képesek a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő 

technológiákkal elvégezni. 

 

6. Legfontosabb tantárgyak: 

 - 11001-12 Kereskedelem vállalkozás és ügyvitel feladatai  

- 10999-12 Kertészet 

- 11000-12 Mezőgazdasági géptan 

- 10998-12 Növénytermesztés  

- 10997-12 Állattartás   

 

 

7. Képzés időtartama:  

 Elmélet – Gyakorlat aránya: 40 / 60 % 

 Összesen: 480 óra 

8. A képzés helye: 

 Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. 

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Tangazdasága  

2700 Cegléd, Szőkehalom, Fertályos kaszálók Hrsz. 0950/3. 

 

9. Bizonyítvány: OKJ szakképesítő bizonyítvány 
  

10. Jelentkezés módja: 

 Jelentkezés személyesen, vagy telefonon (53/310-945) 

Kitöltött, jelentkezési lap leadásával 

Megfelelő orvosi igazolással 

 

11. Képzés költsége vizsgadíjjal: 180.000.-Ft/fő (130 000Ft képzési díj+50 000 Ft vizsgadíj) 
  

12. Felnőttképzési szolgáltatásaink, melyek térítésmentesen vehetők igénybe 

  Igény esetén előzetes tudásszint mérése 

 Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

 Egyéb felnőttképzési szolgáltatás 

 

13. Vizsgakövetelmény:  

 központi írásbeli vizsgatevékenység: - 

 gyakorlati vizsgatevékenység: A.) Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása 

        B.) Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása 

 Szóbeli vizsgatevékenység:     A.) Állattartás elméleti ismeretei 

        B.) Növénytermesztés elméleti ismeretei 

        C.) Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek 

 

 

 

 



 
Felnőttképzési engedély szám: E-001038/2015 

 

Képzési tájékoztató 
 

1. Szakképesítés megnevezése: SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ 

  

2. A szakképesítés azonosító száma (OKJ): 34 762 01 

 Nyilvántartásba vételi száma: E-001038/2015/A002 

 

3. Formája: Iskolarendszeren kívüli szakképzés         Jellege: szakképzés 

  

4. A szakképesítés megszerzésének feltételei: 

 – alapfokú iskolai végzettség                        

– egészségügyi szakorvosi szolgálat által kiadott foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 

5. Képzés célja: 

 A végzett szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával legyen képes az idős és a fogyatékos 

ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási 

feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes 

kapcsolatokat legyen képes kialakítani. Tudja felmérni a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az 

ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre 

szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. 

A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja 

 

6. Legfontosabb tantárgyak: 

 10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok          10570-16 A szükségletek felmérése 

10571-16 Sajátos gondozási feladatok                 10572-16 Gondozási-ápolási adminisztráció 

11497-16 Foglalkoztatás I.                                   11499-16 Foglalkoztatás II. 

 

 

 

7. Képzés időtartama:  

 Elmélet – Gyakorlat aránya: 60 / 40 % 

 Összesen: 1300 óra 

8. A képzés helye: 

 

 Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. 

TOLDY FERENC Kórház és rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út 1-3. 

 

9. Bizonyítvány: OKJ szakképesítő bizonyítvány 

  

10. Jelentkezés módja: 

 Jelentkezés személyesen, vagy telefonon (53/310-945) 

Kitöltött, jelentkezési lap leadásával 

Megfelelő orvosi igazolással 

 

11. Képzés költsége vizsgadíjjal: 250 000.-Ft/fő (200 000Ft képzési díj+50 000 Ft vizsgadíj) 

  

12. Felnőttképzési szolgáltatásaink, melyek térítésmentesen vehetők igénybe 

  Igény esetén előzetes tudásszint mérése 

 Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

 Egyéb felnőttképzési szolgáltatás 

 

13. Vizsgakövetelmény:  

 központi írásbeli vizsgatevékenység: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás 

alapján 

 gyakorlati vizsgatevékenység: Napi ápolási–gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális 

intézményben, amely során egy–egy vizsgázó egy–egy ellátott mellett tevékenykedik. 

 Szóbeli vizsgatevékenység: Gondozási–ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése 

központilag összeállított szóbeli tételsor alapján. 

 

 

  



 
Felnőttképzési engedély szám: E-001038/2015 

 

Képzési tájékoztató 
 

1. Szakképesítés megnevezése: EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ 

  

2. A szakképesítés azonosító száma (OKJ): 32 720 01 

 Nyilvántartásba vételi száma: E-001038/2015/A003 

 

3. Formája: Iskolarendszeren kívüli szakképzés         Jellege: szakképzés 

  

4. A szakképesítés megszerzésének feltételei: 

 – alapszintű , befejezett iskolai végzettség 

– egészségügyi szakorvosi szolgálat által kiadott foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 

5. Képzés célja: 

 A képzés elvégzésével a résztvevő képes lesz a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken –

elsősorban a családok körében tevékenykedni, a szociális ellátásban segédkezni, egészségi állapot megőrzésében, 

a primer prevencióban hatékonyan közreműködni. 

 

 

6. Legfontosabb tantárgyak: 

 11491-12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában 

11492-12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában 

11493-12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem 

11497-12 Foglalkoztatás I                       11499-12 Foglalkoztatás II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

 

7. Képzés időtartama:  

 Elmélet – Gyakorlat aránya: 50 / 50 % 

 Összesen: 480 óra 

8. A képzés helye: 

 

 Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. 

TOLDY FERENC Kórház és rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út 1-3. 

 

9. Bizonyítvány: OKJ szakképesítő bizonyítvány 

  

10. Jelentkezés módja: 

 Jelentkezés személyesen, vagy telefonon (53/310-945) 

Kitöltött, jelentkezési lap leadásával 

Megfelelő orvosi igazolással 

 

11. Képzés költsége vizsgadíjjal: 180 000.-Ft/fő (130 000Ft képzési díj+50 000 Ft vizsgadíj) 

  

12. Felnőttképzési szolgáltatásaink, melyek térítésmentesen vehetők igénybe 

  Igény esetén előzetes tudásszint mérése 

 Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

 Egyéb felnőttképzési szolgáltatás 

 

13. Vizsgakövetelmény:  

 központi írásbeli vizsgatevékenység: - 

 gyakorlati vizsgatevékenység: Gyakorlati interakció, Gondozás, Elsősegélynyújtás 

 Szóbeli vizsgatevékenység: Elméleti ismeretek reprodukálása 

 

 

 

 

 

 

 


