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A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi 
Zsigmond Szakközép,- és Szakiskola  

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓJA! 

 
Az Iskola oktatási-képzési profiljának szerkezeti kialakítása alapján, elsősorban 
erdőgazdasági, és mezőgazdasági jellegű, az Országos Képzési Jegyzékben 
(OKJ) szereplő, Intézményi és Program akkreditáció felhatalmazásával, a 
Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által kibocsátott FAT lajstromszám 
alapján, mintegy 86 képzésre feljogosító kompetenciák felhatalmazásával végzi a 
tanfolyamok szervezését, felnőttek képzését, és vizsgáztatását immár több mint 35 
éve. Tapasztalt, gyakorlott szakmailag- és emberileg nagyon jól felkészült oktatói 
közösséggel, és jó színvonalú eszköz és tárgyi feltétekkel rendelkezünk. 

 

Gyakorlati oktatáshoz rendelkezésre álló erőforrásaink: 
• 1786, ha tanerdő + 30 ha mezőgazdasági terület 
• 5300, ha vadászterület 
• 1000 m2 fűthető fóliaház 
• 2,8, ha vadaspark 
• Dísznövény, kertészeti gyakorlókert 
• Erdészeti csemetekert 
• Lőtér 
• Tanműhelyek 

  

A teljesség igénye nélkül a legjelentősebb felnőttképzési tanfolyami 
képzések, amelyeket az Intézmény, mint képzőszerv végez: 

  
 Aranykalászos gazda, Erdőművelő, Fakitermelő, Halász-haltenyésztő 

Lakott –területi fakitermelő 
  
 Erdőgazdasági gépkezelő, illetve annak rész-szakképesítései: 
  Erdészeti felkészítő gép kezelője 
  Erdészeti közelítő gép kezelője 
  Erdészeti rakodógép kezelője 
           Többfunkciós fakitermelőgép kezelője 
  
 Mezőgazdasági gépkezelő, illetve annak elágazásai: 
  Mezőgazdasági erő-és munkagép kezelője 
  Mezőgazdasági rakodógép kezelője 
  Önjáró betakarítógép kezelője 
  Növényvédelmi gép kezelője 
  Mezőgazdasági szárítóüzemi gép-kezelője 
  
 Mezőgazdasági vállalkozó, Méhész, Motorfűrész-kezelő, Parkgondozó,  

Targoncavezető, Traktorvezető, Vadász-vadtenyésztő, Virágbolti eladó, Virágkötő 
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A Felnőttképzési tanfolyamok megvalósításának módszerei, 

lehetőségei 
 
1./ Önköltséges: Ebben az esetben a tanfolyami hallgató, vagy annak 
beiskolázója Vállalat- Vállalkozó vállalja a képzés a teljes költségét 
(tanfolyam+vizsgadíj.) A munkáltatóknak jogszabályi KÖTELESSÉGE, a  
   szakképzés-képzés támogatása. 
 
2./ ÚMVP által támogatott, és visszaigényelhető pályázati formák: 
Egyelőre 2013. december 31.-ig (OKJ-s, Kötelező, és Hatósági képzések!) 
 A visszaigénylés feltételei: A képzési költség előfinanszírozása, az előírt 

iskolai végzettség, orvosi alkalmasság, őstermelői, a-vagy vállalkozói 
igazolvány, adószám, MHV-s regisztrációs szám, a tanfolyam képzési 
óraszámának 80%-ában történő megjelenés, képesítő vizsgán való megfelelés. 
Az Intézmény ÚMVP által, 5 tagból álló konzorciumot vezető képzőszervezet is.  
Mindezidáig az illetékes Minisztérium által tartott teljes körű ellenőrzés  
     KIVÁLÓ! 

 
3./ Munkaügyi Központok támogatásával megvalósítható képzések: 
Konkrétabban: ez a munkában állók munkaviszonyának megtartását célzó 
pályázatok, amelyekben elsősorban önkormányzatok teljes, vagy mikro- 
körzeti-társulásai, illetve nagyobb közfoglalkoztató intézmények (tűzoltóságok) 
    részére szóló lehetőség!  

Az érintett képzés teljes költsége összefogással:  

(Kistérségi Társulás, annak Munkaszervezete, az illetékes Munkaügyi 
Kirendeltség, és az érintett Képzőszervezet)   

„Jó Pályázata” esetén ELNYERHETŐ! 

 Jelentkezési határidő: Folyamatos! 

15-20 fő feletti tanfolyami létszám esetén,  

az oktatást-, képzést-vizsgáztatást ! 

helyben, mikró-körzetben, társulások, vállalkozások, 

intézmények, jogi személyek által, a jogszabályi 

elvárásoknak megfelelő képzési helyszíneken vállaljuk! 

Jelentkezési lapok letölthetők a www.szechenyiszki.hu honlapon, a letöltés oldalon! 

Felvilágosítás, bővebb információ: 

Dr. Árvai Tibor Felnőttképzési koordinátor 

Mobil telefon: 06-30/742-02-32. 

E-mail cím: szocsenyumvp@gmail.com 

TISZTELETTEL HÍVJUK, és TISZTELETTEL VÁRJUK!  

http://www.szechenyiszki.hu/

