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08104001 Biogazdálkodó  

 

Képzési program 
 

 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési 

törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi 

LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08104001 számú Biogazdálkodó megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

figyelembevételével készült.  
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Biogazdálkodó képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:  

 

- Olyan mezőgazdasági vállalkozást létesít, illetve üzemeltet, amely fenntartható, ökológiai 

szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytat. 

- Célja olyan alapanyagok, termékek előállítása, melyek nem tartalmaznak az ökológiai 

termelésben nem engedélyezett szermaradványokat és magas minőséget képviselnek. 

- Tudatos gazdálkodóként a gépeket, az épületeket, az építményeket szakszerűen üzemelteti és 

karbantartja, egyszerű javításokat végez el.  

- Szakmai anyagokat olvas és alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet, 

megfigyeléseket és méréseket végez.  

- Betartja a munka- és környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszerbiztonsági és az ökológiai 

termeléssel kapcsolatos előírásokat.  

- Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában és a gazdálkodási 

tevékenység ellenőrzésében résztvevőkkel. 

- A megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként szakszerűen hasznosítja. 

 

 

A biogazdálkodó 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

 

- Szerződést kötni a tanúsító szervezettel az ökológiai termelésre történő átállás érdekében. 

- Meghatározni a biotermékek árát és kialakítani az értékesítési csatornákat. 

- Természet- és környezetvédelmi szempontokra figyelemmel megtervezni a mezőgazdasági 

termelést. 

- A gazdaság kialakítását és működtetését a tájgazdálkodási ismeretek alapján végezni. 

- Felmérni és azonosítani a gazdaságában a védett és érzékeny természeti területeket. 

- A szerves eredetű hulladékok hasznosítására vonatkozó tervet összeállítani. 

- Megtervezni és végrehajtani az ökológiai növénytermesztésre való átállást, naprakészen 

vezetni termeléssel, az ellenőrzéssel, valamint a tanúsítással összefüggő dokumentációt. 

- Szakszerűen megtervezni a vetéstervet figyelemmel a fajtaválasztás speciális szempontjaira. 

- Szakszerűen alkalmazni a talaj szerkezetét és víztartalmát kímélő technológiákat, eljárásokat. 

- Fenntartani a talaj tápanyag-szolgáltató képességét az ökológiai gazdálkodásban, 

engedélyezett tápanyagutánpótló készítmények felhasználásával. 



 

- Szakszerűen alkalmazni a tárolással és tartósítással összefüggő ökológiai szabályokat és az 

extenzív gyep-termesztés előírásait. 

- Alkalmazni az ökológiai növénytermesztésben megengedett növényvédelmi módszereket, 

készítményeket a kártételek kialakulásának megelőzését, illetve mérséklését. 

-  Szakszerűen használni és karbantartani az ökológiai növénytermesztéssel összefüggő 

építményeket, gépeket és berendezéseket. 

- Igénybe venni az ökológiai növénytermesztés támogatási formáit, valamint a NATURA 2000 

program előírásait szakszerűen alkalmazni. 

- Megtervezni és végrehajtani az ökológiai állattartásra való átállást, naprakészen vezetni és 

megőrizni a termeléssel, ellenőrzéssel, valamint a tanúsítással összefüggő dokumentációt. 

- Szakszerűen elhelyezni a haszonállatokat figyelembe véve a speciális állatsűrűségi korlátokat. 

- Figyelemmel kísérni a haszonállatok viselkedését, ellenőrizni a rendelkezésre álló takarmány 

mennyiségét, minőségét. 

- Szakszerűen kialakítani és működtetni az ökológiai méhészetet. 

- Legeltetési tervet készíteni. 

- Igénybe venni az ökológiai állattartás támogatási formáit. 

- Megtervezni és végrehajtani az ökológiai kertgazdálkodásra történő átállást, az ellenőrző 

szervek nyomtatványait és előírásait szakszerűen vezetni és kezelni. 

- Kijelölni a zöldség- és gyümölcstermesztés céljára leginkább megfelelő adottságú területeket. 

- Használni az ökológiai termesztésben megengedett termésnövelő anyagokat, növényvédelmi 

eljárásokat és készítményeket. 

- Szakszerűen használni a zöldség-gyümölcs fajok alapvető ökológiai termesztés 

technológiáját. 

- Szakszerűen alkalmazni a szőlőtermesztés ökológiai termesztéstechnológiai ismereteit.  

- Szakszerűen használni és karbantartani az ökológiai kertészetben rendszeresített 

építményeket, eszközöket és berendezéseket. 

- Alkalmazni az ökológiai kertészeti termesztés támogatási formáit, rendszerét. 

 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és szakmai 

előképzettség: OKJ 34 621 01 Gazda, 4 08 11 17 04 Gazda szakma, OKJ 54 621 02 

Mezőgazdasági technikus, 5 0811 17 09 Mezőgazdasági technikus szakma és egészségügyi 

alkalmasság 

 



 

A tervezett képzési idő: 400 óra 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának max. 40%-a. 

 

A képzés tananyagegységei 

 

Ökológiai gazdálkodási irányzatok, biotanúsítás, ellenőrzés, marketing, környezet-, 

természetvédelem, táj és szerves hulladékgazdálkodás – 100 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg az ökológiai gazdálkodás 

jelentőségét, tanúsítási, ellenőrzési rendszerét, sajátítsák el az ökológiai gazdálkodás szabályait, 

a szerves hulladékok kezelését. 

 

Ökológiai növénytermesztés – 100 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg az ökológiai 

növénytermesztéssel kapcsolatos alapfogalmakat, támogatási lehetőségeket, adminisztrációs 

feladatokat, sajátítsák el az ökológiai növénytermesztés technológiáját, a termelési 

folyamatokban alkalmazott gépek és eszközök szakszerű használatát, karbantartását. 

 

Ökológiai állattartás – 100 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg az ökológiai állattartással 

kapcsolatos alapfogalmakat, támogatási formákat, adminisztrációs feladatokat, sajátítsák el az 

ökológiai állattartás technológiáját, a termelési folyamatokban alkalmazott gépek és eszközök 

szakszerű használatát, karbantartását. 

 

Ökológiai kertészet – 100 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg az ökológiai kertészettel 

kapcsolatos alapfogalmakat, támogatási formákat, adminisztrációs feladatokat. Sajátítsák el a 

zöldség- gyümölcs- és szőlőtermesztés ökológiai termesztéstechnológiáját, a termelési 

folyamatokban alkalmazott gépek és eszközök szakszerű használatát, karbantartását. 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése 

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A 

képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum 

51%-os minősítésű.  

A képesítő vizsgára bocsátás felétele:  



 

- a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése 

- képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és 

- a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott 

tananyagegység 20%-át. 

 

Képesítő vizsga  

 

A biogazdálkodó szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált 

vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga egy projektfeladatból áll. A képzésben résztvevő 

a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Biogazdálkodó szakképesítést tanúsító képesítő 

bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 

 

https://szakkepesites.ikk.hu/

