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ARANYKALÁSZOS GAZDA TANFOLYAMOT INDÍT! 

Az „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című, VP1-1.1.1-17 azonosítószámú 

projekt célja, hogy az agrárgazdaság szereplői változatos tartalmú és igényeiknek megfelelő 

ismeretszerzési lehetőségeket biztosíthassanak a projekt keretében megvalósuló szakmai 

képzések résztvevőinek. 

A képzések az alábbi tevékenységeket végzők részére nyújthatók: 

– mezőgazdasági termelő vagy 

– erdőgazdálkodó vagy 

– élelmiszer-feldolgozó 

tevékenységet végzők, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője 

vagy az általa képzésre jelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi 

gazdasági vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott. 

A képzésben résztvevők 10 %-os költség hozzájárulással szerezhetnek szakmai 

végzettséget. 

 

Képzés megnevezése, 

kódszáma 

Időtartama Tervezett költség Képzésben résztvevő által 

finanszírozott költség 

ao4 Aranykalászos gazda 

OKJ 31 621 02, E-000939/2014/A002 
480 óra 322 560 Ft/fő 32 256 Ft/fő 

 

 

A támogatást igénylő egy naptári évben kizárólag egy támogatott képzésre köthet szerződést a 

képzésen résztvevő a közvetett kedvezményezettel. Újabb támogatott képzésen való 

részvételre irányuló szerződés megkötésére kizárólag az előző évben/években megkötött 

szerződés szerinti képzés sikeres elvégzését követően van lehetőség. 
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Szakma leírása: 

Kezdő és gyakorlott gazdáknak egyaránt nélkülözhetetlen az Aranykalászos gazda 

bizonyítvány megszerzése, amely lehetővé teszi a földvásárlást, termőföldvásárlást és 

bérlését, földműves regisztrációt, a mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány kiváltását és nem 

utolsó sorban anyagi támogatáshoz segíti a gazdákat mezőgazdasági és agrárpályázatokon 

keresztül. Az aranykalászos gazda képzés során komplex tudást szerezhetsz, mely a 

mezőgazdaság minden területére kiterjed, mint pld.: növénytermesztés, szántóföld művelés és 

öntözés, állattartás, kertészeti ismeretek, mezőgazdasági géptan, agrárgazdaság és 

kereskedelem, meteorológiai ismeret és pályázati lehetőségek. 

Aranykalászos gazda bizonyítvány megszerzése után az alábbi gépkezelői 

jogosítványokat lehet igényelni:  

– 37 kW teljesítmény-határ feletti traktor 

– 2 méter feletti vágóasztal szélességű önjáró mezőgazdasági betakarítógép 

– Fejő- és tejfeldolgozó gép 

– Keltetőgép 

 

 

Jelentkezni lehet személyesen az intézményi koordinátornál az alábbi elérhetőségeken és 

az online jelentkezési lap kitöltésével is! 
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Szakközépiskola és Kollégium 

5331 Kenderes, Szent István út 27. 

 

Monoki Miklós Lászlóné: 06/70/417-4528 

monokigizi@gmail.com 

 

 

 

JELENTKEZÉS ESETÉN RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST ADUNK! 

mailto:monokigizi@gmail.com

