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EUROPASS SZAKMAIBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
4 0811 17 04 Gazda (Mezőgazdasági munkás részszakma)

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- általános, alapvető mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges fizikai és gyakorlati felkészültséggel

rendelkezni, aki irányítás alatt képes a szakszerű munkafeladatok ellátására, az egyszerű mezőgazdasági munkák elvégzésére;
- földmunkát, talajelőkészítést, talajmunkát, vetést, palántázást, ültetést növényápolást végezni, további ellátni a talaj termőképességének

fenntartásával kapcsolatos feladatok, betakarítani, válogatni, tisztítani, tárolásra előkészíteni, tartósítani, tárolni az élelmiszer- és
takarmány céljára termesztett növényt, valamint elvégezni gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat, irányítás mellett
képes állatot gondozni, takarmányozni, képes ellátni tartástechnológiai feladatokat, gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű
javításokat végezni, betartani a környezet-, tűz- és munkavédelmi, a személyi és élelmiszerhigiéniai követelményeket, előírásokat;

- szakmai irányítás mellett részt venni a szántóföldi és kertészeti (gyümölcs, zöldség, szőlő) növények termelésével, gazdasági állatok
tartásával és tenyésztésével, értékesítésével kapcsolatos feladatok megvalósítására, valamint képes elvégezni a számára megjelölt egyszerű
vagy idényjellegű mezőgazdasági munkafeladatokat.

4. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK
KÖRE

6130 Vegyes profilú gazdálkodó
9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
6111 Szántóföldinövény-termesztő

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A szakmai bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A szakmai bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A szakmai bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 2

EKKR szint: 2

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 2

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési
évfolyam eredményes teljesítése, vagy a beszámított előzetes tudás
már magába foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. A szakmai
vizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési évfolyam és az
egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. Amennyiben
ágazati alapvizsgát kell tennie a hallgatónak, akkor az ágazati
alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal szükséges beszámítani:
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi
súlyaránnyal kell beszámítani : Ágazati alapvizsga: %, Szakmai vizsga:
%

A szakmai bizonyítvány sorozatjele: CXK A
Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga elméleti és gyakorlati
tantárgyainak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának
megfelelően

sorszáma: 123456 Ágazati alapvizsga: Előzetes tudás beszámítás alapján teljesítette
A szakmai bizonyítvány kiállításának időpontja:
2022.10.24

Szakmai vizsga

projektfeladat
Mezőgazdasági termelési feladatok 5
A) feladattípus: állattartás 5
B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet 5
C) feladattípus: gépüzemeltetés 5
D) feladattípus: szakmai beszélgetés 5

A szakmai vizsga eredménye százalékban 100%
A szakmai vizsga eredménye osztályzattal 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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6. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program óraszám megoszlása

Teljes képzési idő 360 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
- Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

További információk:

SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Növénytermesztés (A növény és környezete) 12 óra
Növénytermesztés (A növénytermesztés alapjai) 12 óra
Növénytermesztés (A talajművelés műveletei) 12 óra
Növénytermesztés (Talajjavítás, talajvédelem, talajmintavétel,
talajvizsgálat) 12 óra

Növénytermesztés (A növények szaporítása és vetése) 12 óra
Növénytermesztés (Növényápolás és öntözés) 12 óra
Növénytermesztés (Betakarítás és tartósítás; a termények
tárolása) 12 óra

Zöldségtermesztés (Általános zöldségtermesztési ismeretek
témakör)

12 óra
Zöldségtermesztés (Termesztés termesztőberendezésben
témakör) 12 óra
Zöldségtermesztés (Zöldségfélék áruelőkészítése, tisztítás,
elsődleges feldolgozás témakör) 12 óra

Szőlő- és gyümölcstermesztés (Általános gyümölcstermesztési
ismeretek témakör)

12 óra

Állattartási alapismeretek (Állat és környezete) 12 óra
Állattartási alapismeretek (Egészség, csökkent termelőképesség,
betegség)

12 óra

Állattartási alapismeretek (Az állatok jóléte és az állatvédelem) 12 óra

Állattenyésztés (Az emlősök és a madarak testtájai) 12 óra
Állattenyésztés (A gazdasági állatok emésztőkészülékének
felépítése, az emésztés folyamata és az anyagforgalom témakör) 12 óra

Takarmányozástan (A takarmányozástan alapjai témakör) 12 óra
Takarmányozástan (Takarmányismeret) 12 óra
Takarmányozástan (A takarmányozás végrehajtása) 12 óra
Erőgépek (A mezőgazdasági erőgépek felépítése és működése, a
belső égésű motorok témakör) 12 óra
Mezőgazdasági munkagépek (Munkagépek általános jellemzői
témakör) 12 óra

Mezőgazdasági munkagépek (A talajművelés gépei témakör) 12 óra
Mezőgazdasági munkagépek (Vető-, ültető- és palántázógépek
témakör) 12 óra
Mezőgazdasági munkagépek (Szálastakarmány-betakarító
gépek) 12 óra
Mezőgazdasági munkagépek (Szemestermény-betakarító gépek
témakör) 12 óra

SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Növénytermesztés (A növény és környezete) 12 óra
Növénytermesztés (A növénytermesztés alapjai) 12 óra
Növénytermesztés (A talajművelés műveletei) 12 óra
Növénytermesztés (Talajjavítás, talajvédelem, talajmintavétel,
talajvizsgálat) 12 óra

Növénytermesztés (A növények szaporítása és vetése) 12 óra
Növénytermesztés (Növényápolás és öntözés) 12 óra
Növénytermesztés (Betakarítás és tartósítás; a termények
tárolása) 12 óra

Zöldségtermesztés (Általános zöldségtermesztési ismeretek
témakör)

12 óra
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Zöldségtermesztés (Termesztés termesztőberendezésben
témakör) 12 óra
Zöldségtermesztés (Zöldségfélék áruelőkészítése, tisztítás,
elsődleges feldolgozás témakör) 12 óra

Szőlő- és gyümölcstermesztés (Általános gyümölcstermesztési
ismeretek témakör)

12 óra

Állattartási alapismeretek (Állat és környezete) 12 óra
Állattartási alapismeretek (Egészség, csökkent termelőképesség,
betegség)

12 óra

Állattartási alapismeretek (Az állatok jóléte és az állatvédelem) 12 óra

Állattenyésztés (Az emlősök és a madarak testtájai) 12 óra
Állattenyésztés (A gazdasági állatok emésztőkészülékének
felépítése, az emésztés folyamata és az anyagforgalom témakör) 12 óra

Takarmányozástan (A takarmányozástan alapjai témakör) 12 óra
Takarmányozástan (Takarmányismeret témakör) 12 óra
Takarmányozástan (A takarmányozás végrehajtása) 12 óra
Erőgépek (A mezőgazdasági erőgépek felépítése és működése, a
belső égésű motorok témakör) 12 óra
Mezőgazdasági munkagépek (Munkagépek általános jellemzői
témakör) 12 óra

Mezőgazdasági munkagépek (A talajművelés gépei témakör) 12 óra
Mezőgazdasági munkagépek (Vető-, ültető- és palántázógépek
témakör) 12 óra
Mezőgazdasági munkagépek (Szálastakarmány-betakarító
gépek) 12 óra
Mezőgazdasági munkagépek (Szemestermény-betakarító gépek
témakör) 12 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra

Összesen 760 óra

A Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programtervek elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen szakmai bizonyítvány-kiegészítő A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm.
rendelet alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.10.24 P. H.
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