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Tisztelt Gazdaság-Vezetők! 
Tisztelt Érdeklődők! 

 

 
Tájékoztatjuk, hogy a több évtizedes hagyományoknak megfelelően a  

Gazdaképző Kft. idén is megszervezi „ŐSZI” 
 

 SZARVASMARHA INSZEMINÁTORKÉPZŐ 
TANFOLYAMÁT 

 
 

A SZARVASMARHA INSZEMINÁTORKÉPZŐ tanfolyam az alábbi 
részekre tagozódik. 
 
I. Elméleti képzés:  Ideje: 4 hét, 2020. szeptember 28-október 22. 
Az elméleti és alapvető gyakorlati ismereteket ez alatt a 4 hetes bentlakásos kurzus keretében 
lehet megszerezni.   
Oktatási díj:       245.000,-Ft/fő  
Szállás (igény szerint):         1.500,-Ft/fő/éj  
A reggeli, ebéd és vacsora a közelben kedvező áron megoldható. 
 
II. Szakmai gyakorlat: Ideje: 5 hét, 2020. október 26-november 27. 
Az üzemi gyakorlatot a jelentkezőknek kell megszervezni a saját maga által választott helyen. 
(Saját gazdaság is lehet) A szakmai gyakorlat végrehajtásáról a hallgató igazolást és naplót 
köteles vezetni a megadott szempontok szerint.  
 
III. Konzultáció: Ideje: 3 nap 2020. november 30-december 02. (nem 
kötelező a részvétel)  
 3 nap vizsgakérdések összefoglaló áttekintése, tételek szerint. 
 A konzultáció költsége: 15.000,-Ft/fő (ÁFA-val)  
IV. Vizsga:   
 Gyakorlati vizsga: 2020. december 03. 
 Elméleti vizsga: 2020. december 04. 
         Tanúsítvány és bizonyítvány kiadása aznap. 
 Vizsgadíj: 30.000,- Ft /fő (ÁFA-val) 
 Tanfolyam helye:  Gazdaképző Kft. 5002. Szolnok-Alcsisziget, Keszeg út 15. 
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Egyéni felszerelést és munkaruhát a (gumicsizma, kötény, vállvédő, termékenyítőpisztoly, 
egyszer használatos kesztyű, stb.) a hallgatónak kell magával hozni. 

 
Országosan elismert szakelőadóktól tanulhatják meg az anatómiai, élettani, szaporodásbiológiai, 
állategészségügyi, tartási és takarmányozási ismereteket. A fenti tanfolyamot 5 hét (a hallgató által 
választott) – lehetőség szerint a lakóhelyhez közeli – üzemben eltöltött gyakorlat követi (saját üzem is 
lehet), amelyről gyakorlati naplót kell a megadott szempontok szerint vezetni, és a telep vezetőjével 
aláíratni és véleményeztetni is kell. Ezt követően gyakorlati és elméleti (írásbeli és szóbeli) vizsgát 
tesznek kijelölt vizsgabizottság előtt. 
 

A tanfolyamhelye: Gazdaképző Kft. 5002. Szolnok, Keszeg u. 15. 
 
Az eredményesen vizsgázó szarvasmarha inszeminátor képzést igazoló bizonyítványt 
és a NÉBIH-nál a 2023-as számú űrlap benyújtása után regisztrációs számot kapnak, amely 
feljogosítja a köztenyésztésben szarvasmarha inszeminátori szolgáltatói feladatok ellátására 
is. Amennyiben tanfolyami ajánlatunk érdekli Önt, úgy a mellékelt jelentkezési lapot 
címünkre szíveskedjék kitöltve és aláírva mihamarabb visszaküldeni.               
 
A tanfolyam (rendezvény) kezdési időpontja előtt 8 naptári nappal beérkező írásos lemondás esetén 
a befizetett részvételi díjat még teljes egészében visszautaljuk. A kezdési időpont előtt 8 naptári 
napon belüli lemondás esetén, a tanfolyam részvételi díjának 50 %-át tudjuk csak visszatéríteni, 
illetve ezt az összeget fogjuk kiszámlázni. 
Amennyiben a jelentkező nem jelent meg a rendezvényen, és a rendezvény napjáig írásban nem 
mondta le megrendelését, a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni, illetve a teljes 
részvételi díjra igényt tartunk. 
 
Ha a fentiekkel kapcsolatban egyéb információra van szüksége, úgy érdeklődjön az                
56/420-895 - 56/420-896-os telefonszámon, vagy részletek a www.online-tudakozo.eu 
oldalon, a keresőbe a „Gazdaképző” szót beírva is megtalálhatók. 
 
Szolnok, 2020. július 01. 
 
 
            Ecseki Mihály s.k. 
       ügyvezető 
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