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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt Résztvevő! 

 

Az Gyógynövénygyűjtő Szakmai programkövetelmény azonosítója: SzPk-00059-16-20 2 06 1/1  

(Nyilvántartásba vételi száma: E-000036/2013/B004) képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban adunk 

tájékoztatást: 

 

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek megtervezni, megszervezni és elvégezni a 

gyógynövények gyűjtésével, értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat. Akik 

képesek meghatározni a gyűjtendő gyógynövények körét és mennyiségét és elvégezni az értékesítéssel 

kapcsolatos feladatokat. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

• Ismeri a gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelmi vonatkozásait. 

• Felismeri a szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövényeket. 

• Ismeri a szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények drogot adó részeit. 

• Képes az egyes élőhelyeken előfordulható gyógynövények lelőhelyének azonosítására, a gyűjtési idő 

meghatározására. 

• Elvégzi a gyűjtött gyógynövények szárítását, tárolását. 

• Képes a gyógynövény szárítmányok szakszerű csomagolására a vevők igényei szerint. 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:  

• Iskolai végzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál 

kevesebb 

• Szakmai végzettség: - 

• Szakmai gyakorlat: - 

• Egészségügyi alkalmasság: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 

24.) NM rendelet alapján 

• Előzetesen elvárt ismeretek: - 

• Egyéb feltételek: betöltött 16. életév 

 

Ha a képzés támogatott projekt keretében valósul meg, projekt megnevezése: - 

 

A részvétel feltételei:  

• Jelenléti ívek aláírása 

• Megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 30 %-a.  

 

Tervezett képzési idő:   

• Összes óraszám:   295 óra 

• Elméleti órák száma:  86 óra (29%) 

• Gyakorlati órák száma:  209 óra (71%) 

I. tananyagegység neve:  

Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme (SzPk-00059-16-20 2 06 1/1 /M-01) 

Össz. óraszáma: 6 óra (ebből elmélet: 2 óra, gyakorlat 4 óra) 
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II. tananyagegység neve:  

A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik (SzPk-00059-16-20 2 06 

1/1 /M-02) 

Össz. óraszáma: 85 óra (ebből elmélet: 25 óra, gyakorlat 60 óra) 

III. tananyagegység neve:  

A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, a gyűjtés ideje (SzPk-00059-16-20 2 06 1/1 /M-03) 

Össz. óraszáma: 102 óra (ebből elmélet: 30 óra, gyakorlat 72 óra) 

IV. tananyagegység neve:  

Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása. (SzPk-00059-16-20 2 06 1/1 /M-

04) 

Össz. óraszáma: 102 óra (ebből elmélet: 30 óra, gyakorlat 72 óra) 

 

A képzés helyszíne:  Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

8734 Somogyzsitfa Ady E. utca 8.  

vagy, 

egyéb megállapodás szerinti helyszínen 

 

A képzés indításának ideje:  Igény szerint, minimális létszám függvényében 

 

A képzés során alkalmazott értékelés:  

Számonkérések formája: Szóbeli és gyakorlati. 

Számonkérések rendszeressége: A képzési folyamat közben rendszeresen 1-1 témakör végén szóban 

és/vagy gyakorlatban 

Számonkérések tartalma: Jártasság a tananyag tartalmában. 

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége: - 

 

Vizsgával kapcsolatos információk: A gyakorlati záróvizsga két egységből áll: 

1. Felismerési feladat gyakorlati vizsgarész. 

2. Gyógynövény gyűjtés, szárítás, tárolás, csomagolás gyakorlati 

vizsgarész. 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: - 

 

A képzés elvégzését igazoló irat: 59/2013 (XII.13.) NGM rendelet 1 melléklete szerinti tanúsítvány 

 

A képzés díja: 160 000 Ft 

A vizsga díja: 5 000 Ft 

Esetlegesen szükséges javító/pótló vizsga díja: 5 000 Ft 

Vizsgaszervező: Déli Agrárszakképzési Centrum 

 

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások: 

Előzetes tudásszint felmérés 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

 

A képzési program megtekinthető: Az ügyfélszolgálati irodában személyesen 
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    Kérésre postai úton, vagy e-mailben elküldve 

Személyesen ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben:  8734 Somogyzsitfa Ady E. utca 8. 

       hétfő  08:00- 14:00 

kedd  08:00- 14:00 

szerda  08:00- 14:00 

csütörtök 08:00- 14:00 

péntek  08:00- 10:00 

A képzés szervezője: 

Horonicz Csaba 

Felnőttképzési felelős 

 

Jelentkezés határideje, tanfolyam kezdete: 

Az időpontokról érdeklődjön munkatársunknál. 

 

Érdeklődni lehet: 

Horonicz Csaba 

Felnőttképzési felelős 

Mobil: +36 30 768 0310 

Telefon: +36 85 312 051 

Fax: +36 85 314 774 

E-mail: szechenyiszki.felnottkepzes@gmail.com  
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