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   Nyilvántartási szám: E-000683/2014. 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 

 

Társaságunk mezőgazdaságban dolgozók, vagy ezzel a területtel ismerkedni szándékozók részére 

Aranykalászos gazda 

tanfolyamokat szervez (OKJ: 31 621 02, Eng.sz.: E-000683/2014/A005) 

 
Képzés célja: A mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati felkészültséggel, 
vállalkozói ismeretekkel is rendelkező szakemberek képzése, akik a mezőgazdasági termelési munkákat 
gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képesek elvégezni.  
A sikeres vizsgát követően a megszerzett végzettséggel földműves igazolást lehet igényelni. 
 
A hallgatónak a képzések során modulzáró vizsgákat kell tennie (képzési díj tartalmazza), melyről 

Társaságunk igazolást ad ki. Ezen igazolással léphet be az OKJ-s komplex vizsgára, mely eredményes 

letételével állami vizsgabizonyítványt kap. 

 

A jelentkezés feltételei:  

 legalább 8 általános iskolai végzettség,  

 egészségi alkalmasság, 

 legalább B vagy T kategóriás jogosítvány 

 Jelentkezés módja: A hátoldalon található jelentkezési lap és a bizonyítvány másolat beküldésével. 

Jelentkezési határidő: folyamatos, a tanfolyamokat min. 14 fő részvétele esetén indítjuk 

További információkért keressen bennünket: 

 DEKRA Akademie Kft. SzolgáltatóKözpont 9023 Győr, Corvin u. 50. 

Ügyintéző: Pintér Judit Mobil: 30/288-1705; Tel.: 96/529-621; Fax: 96/529-622 

e-mail: judit.pinter@dekra-akademie.hu 

A képzés időbeosztása: 

 órarend szerint heti 2 délután (16
00

–19
15

) és szombaton (8
00

 – 12
45

) 

 A képzés időtartama kb. 2,5 hónap 

Tanfolyami és vizsgadíj: 

 A tanfolyam díja 120.000 Ft Ft/fő (ÁFA mentes), a vizsga díja 50 000 Ft/fő (ÁFA mentes) 

 A tanfolyami díjat a tanfolyam megkezdése előtt kell fizetni, külön kérés esetén a tanfolyami díj két 

részletben fizethető. A vizsgadíjat a vizsgát megelőzően 45 nappal kell befizetni. 

 A képzés anyagából megíratott előzetes tudásfelmérő írásbeli teszttel felmérjük a szakmai ismereteit 

és ennek sikeres megírásával tudjuk a fenti kedvezményes részvételi díjjal beiskolázni.  

 Amennyiben a hallgató az előzetes tudásszint-felmérés alapján a megjelölt óraszámtól eltérő 

mértékben kap felmentést az óralátogatás alól, a képzés díja és óraszáma ennek megfelelően 

változhat! A teljes óraszám előzetes tudásfelmérő megírása nélkül 480 óra, a tanfolyam díja 240 000 

Ft + 50 000 Ft vizsgadíj. 

Díjfizetési kedvezmények: 

 Amennyiben családtagja, barátja, ismerőse szintén beiratkozik a tanfolyamra, úgy minden egyes 

hallgató után, 10 000 Ft kedvezmény jár (az ajánlást adó nevét a jelentkezési lapon kell feltüntetni). 

 A tanfolyam kezdetét megelőző egyösszegű tanfolyami és vizsgadíj befizetése esetén 10 000 Ft 

kedvezmény vehető igénybe. A kedvezmények összevonhatóak. 

 
 

További részletekkel, képzéseinkkel állunk rendelkezésükre. 

 

Üdvözlettel:       
   Horváth László 

      SzolgáltatóKözpont vezető 

http://www.dekra-akademie.hu/
mailto:judit.pinter@dekra-akademie.hu


 

DEKRA Akademie Kft. 

SzolgáltatóKözpont 

9023 Győr, Corvin u. 50. Jelentkezési lap 
 

(nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni) 

 

Nyilv.t. sz: E-000683/2014. 

ISO 9001 

Azonosító: DA-30/          /2015 

Oldalszám: 1/1 

Kérjük x-szel jelölje a kiválasztott tanfolyamot: 
 
□ Aranykalászos gazda □ Fakitermelő 
 (OKJ: 31 621 02, Eng.sz.: E-000683/2014/A005)   (OKJ: 31 623 01, Eng.sz. : E-000683/2014/A026) 

□ Gyümölcspálinka-gyártó □ Motorfűrész-kezelő 
 (OKJ: 31 541 04, Eng.sz.: E-000683/2014/A018)   (OKJ: 21 623 02, Eng.sz.: E-000683/2014/A028) 

□ Méhész 
 (OKJ: 32 621 02, Eng.sz.: E-000683/2014/A027)  

Jelentkező neve:  Születési neve:  ___________________________________  

Születési helye, ideje:  év:   hó:   nap:  __________  

Állampolgársága:  _______________________________ Anyja neve:  ______________________________________  

Lakcíme:  _______________________________________________________________________________________  

Telefonszáma:  _________________________________ E-mail címe: ______________________________________      

Legmagasabb iskolai végzettsége:  __________________________________________________________________  

Előzetes tudásszint felmérést: (kérjük x-szel jelölje) □   kérek □   nem kérek 

A tanfolyam költségviselőjének (akinek a nevére a számlát kéri!) 

 

A tanfolyamon a következő személy ajánlásával veszek részt, aki a saját tanfolyami díjából ezzel kedvezményt kap: 

 

Név: ______________________________________________________ 

 

Lakcím:  ___________________________________________________ 

 

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap kitöltése végleges nyilatkozatnak számít, beadása után módosítására nincs 

lehetőségem; a közölt adatok valódiságáért felelősséggel tartozom; az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 

másolatát mellékelem; látogatási igazolást csak a képzésben való részvétel és sikeres vizsga, valamint a részvételi díj 

befizetése esetén kapok. Tudomásul veszem, hogy a DEKRA Akademie Kft. a személyes adataimat a felnőttképzési 

törvényben foglalt felhatalmazás alapján, a képzés és a vizsga megszervezéséhez és sikeres lebonyolításához szükséges 

mértékben, a jogszabályban előírt időtartamig, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján kezeli (Kötelező 

adatkezelés). 

    2015.      hó  nap 

 

           _________________________________  

            Költségviselő aláírása (P.H.)                    Jelentkező aláírása 

 

Beküldendő: E-mail: gyor@dekra-akademie.hu Fax: 96/529-622  

Az eredeti példányt kérjük postai úton is megküldeni: DEKRA Akademie Kft. 9023 Győr, Corvin u. 50. 

 

Cég neve: ____________________________________ 
 

Címe: _______________________________________ 
 

Adószáma: ___________________________________ 

 
Kapcsolattartó neve:  _______________________________  
 
 

Telefonszáma: ____________________________________  
 
 

E-mail címe:  _____________________________________  

mailto:gyor@dekra-akademie.hu

