
 

 

Felnőttképzési kínálatunk 

 

Aranykalászos gazda   

OKJ 31 621 02 rész-szakképesítés 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A003 

Képzési idő: 480 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 
56/2016. (VIII.19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről rendelet 3. mellékletben meghatározott 
mezőgazdasági szakmacsoport kompetenciák birtokában 

- egészségügyi alkalmassági vizsga 
- vizsgára bocsátás feltétele: mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, 

illetve C+E, C1+E, vagy B) 
 
 
Állatgondozó 

OKJ 31 621 01 rész-szakképesítés 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A007 

Képzési idő: 408 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 
56/2016. (VIII.19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről rendelet 3. mellékletben meghatározott 
mezőgazdasági szakmacsoport kompetenciák birtokában 

- egészségügyi alkalmassági vizsga 
       
 
 
 

 
Bethlen Gábor 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium 
 

 
 

 

 
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. 

Tel: 66/581-200 
E-mail: gyomaendrodszki@gmail.com 

gazdasagibethlen@gmail.com 
 

OM azonosító: 202739 
Adószám: 15823474-2-04 

FINY: E-000038/2013 



Erdőművelő 

OKJ 21 623 01 rész-szakképesítés 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A006 

Képzési idő: 360 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- alapfokú iskolai végzettséget nem igényel 
- egészségügyi alkalmassági vizsga 

 

Kertész 

OKJ 34 622 02  szakképesítése 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A009 

Képzési idő: 850 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 
56/2016. (VIII.19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről rendelet 3. mellékletben meghatározott 
mezőgazdasági szakmacsoport kompetenciák birtokában 

- egészségügyi alkalmassági vizsga 
 

Kerti munkás 

OKJ 21 622 01 rész-szakképesítése 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A009 

Képzési idő: 240 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- befejezett iskolai végzettséget nem igényel 
- egészségügyi alkalmassági vizsga 

 
 
Mezőgazdasági munkás 

OKJ 21 621 02 rész-szakképesítés 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A010 

Képzési idő: 240 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 



- befejezett iskolai végzettséget nem igényel 
- egészségügyi alkalmassági vizsga 

 
  
Méhész 

OKJ 32 621 02 szakképesítés 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A008 

Képzési idő: 326 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 
56/2016. (VIII.19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről rendelet 3. mellékletben meghatározott 
mezőgazdasági szakmacsoport kompetenciák birtokában 

- egészségügyi alkalmassági vizsga 
 
 
Motorfűrész-kezelő 

OKJ 21 623 02 rész-szakképesítés 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A001 

Képzési idő: 144 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- befejezett iskolai végzettséget nem igényel 
- egészségügyi alkalmassági vizsga 

 
 
 
Sajtkészítő 

OKJ 31 541 07  rész-szakképesítés 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A005 

Képzési idő: 240 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 
56/2016. (VIII.19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről rendelet 3. mellékletben meghatározott 
élelmiszeripari szakmacsoport kompetenciák birtokában 

- egészségügyi alkalmassági vizsga 
 
 



Tejtermékgyártó 

OKJ 31 541 09  rész-szakképesítés 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A002 

Képzési idő: 480 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 
56/2016. (VIII.19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről rendelet 3. mellékletben meghatározott 
élelmiszeripari szakmacsoport kompetenciák birtokában 

- egészségügyi alkalmassági vizsga 
  
 
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 

OKJ 31 541 12  rész-szakképesítés 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000038/2013/A004 

Képzési idő: 240 óra 

Képzésbe lépés feltételei: 

- alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 
56/2016. (VIII.19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről rendelet 3. mellékletben meghatározott 
élelmiszeripari szakmacsoport kompetenciák birtokában 

- egészségügyi alkalmassági vizsga 
 
 
A képzésekről bővebb tájékoztatás kérhető: 
telefonon: Czikkely Katalin 06-20/326-7355   
e-mail: gyomaendrodszki@gmail.com 
   


