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2019/2020 -as tanévben tervezett képzéseink
8. osztályt végzetteknek ajánljuk
Mezőgazdaság szakgimnáziumi képzés (Mezőgazdasági technikus kimenettel)
Felvételi kód: 5100
A tanulók a képesítés megszerzésével a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az
azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat képesek végezni
és végeztetni, alkalmasak lesznek munkacsoportok irányítására.
A végzett szakemberek képesek lesznek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű
agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi
termékek

gazdaságos

előállítására,

valamint

a

termelés

menedzselésére,

továbbá

enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.
A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
Állattartó szakmunkás (OKJ 34 621 03) szakképesítés szerezhető meg. Ezután a diákok
ötödévre jelentkezhetnek, s a sikeres szakmai vizsgával Mezőgazdasági technikus (OKJ 54
621 02) szakképesítést szerezhetnek.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Gazda szakközépiskolai képzés (OKJ 34 621 01)
Felvételi kód: 5200

Iskolánkban GAZDA szakképesítés megszerzésére is van lehetőség, mely a 2019/20-as
tanévben is hiányszakma lesz, a hiány szakképesítésért tanulók ösztöndíjban részesülnek. A
szakmai képzés során a tanulók megismerkednek a mezőgazdaság alapjaival (állattenyésztés,
növénytermesztés, kertészet, stb.), elsajátítják a mezőgazdasági gépek kezelését és
karbantartását. A diákok már a kilencedik évfolyamtól szakmai gyakorlati és közismereti
képzésben is részt vesznek.

A 11. évfolyam végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, ezzel a tankötelezettségüket is
teljesítik. A szakma képzési ideje: 3 év.
Szakmai vizsgára mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E,
C1+E kategória, vagy B kategória) birtokában bocsáthatók a tantárgyi követelményeket
sikeresen teljesítő tanulók, a T kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez jelentős segítséget
nyújtunk.
A szakmai képzést követően lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy az intézményünkben
tovább folytatva tanulmányaikat érettségi vizsgát tegyenek - az érettségi vizsgára felkészítő
képzés időtartama 2 év.

Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Érettségizetteknek ajánljuk:
• Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02) - A képzés 1 éves. A képzés előfeltétele:
szakirányú előképzettség, érettségi vizsga, egészségügyi alkalmasság
• Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (OKJ 55 621 01) – A képzés 1 éves. A képzés
előfeltétele: mezőgazdasági technikus szakképesítés

Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02)
A képzés célja: a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök,
foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.
A szakképesítés munkaterületeinek jellemzői:
•

Talajelőkészítést, vetést végez

•

A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el

•

Növényápolást végez

•

tartástechnológiai feladatokat lát el

•

Állatokat takarmányoz

•

Állatot szaporít

•

Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát el

•

Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez

•

Környezet-, tű- és munkavédelmi feladatokat lát el

•

Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez

•

Szervező, ellenőrző tevékenységet folytat

•

Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet

A képzés szakmai vizsgával zárul
A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz
kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet,
munkacsoportok irányít. A végzett szakember képes pénzügyi tervezésre, hitel és pályázati
források biztosítása útján működtetni vállalkozását; anyagbeszerzési, készletezési és
értékesítési tevékenységet folytatni; beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni a
mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket; a fontosabb gazdasági állatfajok tartási,

tenyésztési faladatait végezni; szakmai szempontokon nyugvó, okszerű talajművelést és
tápanyagellátást végezni; a fontosabb szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését
végezni; a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését végezni; a
mezőgazdasági termelés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni; a mezőgazdasági
termelés tervezését, szervezését elvégezni; mezőgazdasági támogatásokat igényelni;
mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A szakképző évfolyam elvégzését tanúsító eredményes bizonyítvány, valamit mezőgazdasági
vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B
kategória). A szakmai vizsgát követelménymodulonként írásbeli, gyakorlati és szóbeli
vizsgatevékenység jellemzi.

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (OKJ 55 621 01)
A mezőgazdasági technikus végzettség megszerzése után lehetőséget biztosítunk agrár
áruforgalmazó szaktechnikus szakképesítés megszerzésére (1 év). A szaktechnikusok
ismereteik birtokában:
• alkalmazottként, vagy önálló vállalkozás keretei között mezőgazdasági termékek
felvásárlására, tárolási-, kezelési-, minősítési-, értékesítési feladatok elvégzésére,
szervezésére, ügyintézésére a közgazdasági-, marketing-, kereskedelmi-, mezőgazdasági-,
számviteli és adminisztrációs ismeretek birtokában
• a mezőgazdasági vállalkozások eszköz- és anyagigényének, finanszírozási lehetőségeinek
és adózási feltételeinek ismeretében tevékeny, alkotó módon elősegíteni a mezőgazdasági
vállalkozás mindenkori piaci viszonyokhoz való gyors alkalmazkodását

