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Kedves Kollégák, Tanáraink, Ismerőseink és Minden Érdeklődő! 

Alapítványunk ez év őszén megújította és – a felmerült igényekre reagálva – kibővítette piaci képzési kínálatát. 

Tanáraink, oktatóink jól képzett, a szakmáikban elismert, gyakorlott szakemberek. Képzésein órabeosztása – 

elméleti és gyakorlati – rugalmas, igazodik a képzésben résztvevők időbeosztásához. Képzési díjaink – 

alapítványunk szellemiségével összhangban – mérsékeltek, és kamatmentes részletfizetési lehetőséget is 

biztosítunk. Az elméleti órákat, alapítványunk székhelyén szervezzük – ahol ingyenes parkolási lehetősége van 

hallgatóinknak. 

Az alábbi képzéseket indítjuk 2016. november – decemberben: 

Házi segítségnyújtó ismeretek képzés – 200 óra 

Ajánljuk azon érdeklődőknek, akik Házi segítségnyújtóként/ápolóként szeretnének belföldön vagy külföldön 

munkát vállalni. A képzés elvégzése után tanúsítványt kapnak hallgatóink, idegen nyelven is. 

Képzés díja: 99.000,- Ft (bruttó), vizsgadíjjal együtt! 

 

Aranykalászos gazda OKJ-s képzés – 480 óra 

Azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a növénytermesztés és az állattenyésztés iránt, valamint mezőgazdasági 

vállalkozás indításában, földvásárlásban gondolkodnak.  

Képzés díja: 160.000 Ft képzési díj + vizsgadíj, melyből 60.000 Ft-ot beiratkozáskor kell befizetni, a fennmaradó 

összeg kamatmentes részletben teljesíthető.  

 

Méhész OKJ-s képzés – 320 óra 

Méhészet iránt érdeklődőknek ajánljuk – vállalkozás indításához. Mezőgazdasági pályázatoknál elfogadott 

végzettség! 

Képzés díja: 160.000 Ft képzési díj + vizsgadíj, melyből 60.000 Ft-ot beiratkozáskor kell befizetni, a fennmaradó 

összeg kamatmentes részletben teljesíthető. 

 

Falusi vendéglátó OKJ-s képzés – 560 óra 

A képzésünket sikeresen teljesítők a turizmusban résztvevők számára szállást, étkezést, és ház körüli 

tevékenységben részvételi lehetőséget nyújt. Mezőgazdasági pályázatoknál elfogadott végzettség! 

Képzés díja: 250.000 Ft + vizsgadíj (vagy 41.666 Ft/hó + vizsgadíj). 

 

Kérem, segítsék/segítsétek munkánkat azzal, hogy ajánlják/ajánljátok családtagoknak, rokonoknak, 

ismerősöknek ezeket a képzéseinket. 

 

Amennyiben esetleg családtagját, rokonát, ismerősét szintén érdekelné bármely képzés, és Önnel együtt 

beiratkozik, úgy mindkettőjük részére 10.000 Ft/fő kedvezményt tudunk biztosítani a képzési díjból. 

 

EXTRA KEDVEZMÉNY: Önkormányzatok, LEADER csoportok igényére indított külön csoportos 

képzések részére, külön képzési díjkedvezményt biztosítunk, a helyi igények beszámításra kerülnek. 

 

Az érdeklődők kérdéseit, bővebb információt, jelentkezését a következő elérhetőségeken várjuk: 

  

Pécs, 2016. október 24. 

 

Dezső Gabriella       Kriston Csilla 

Kuratóriumi elnök      Képzési ügyintéző 

elnok@miokpecs.hu      kristoncsilla@miokpecs.hu  

Tel: 30/693 4865       Tel: 72/414-103, 30/426-4546 
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