
 

 

 

Szakképző Iskola     

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, mely ágazati 

alapvizsgával zárul, az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik. A tanuló ösztöndíjat 

vagy munkaszerződés alapján munkabért kap. Az ösztöndíj összege a 9. évfolyamon 

egységesen 16100 Ft havonta, mely összeg a 10. évfolyamtól a tanulmányi eredménytől 

függően maximum 56350 Ft-ig emelkedhet. A tanulónak lehetősége van 10. évfolyamtól a 

szakmai gyakorlatot duális képzőhelyen tölteni, ebben az esetben munkaszerződés alapján a 

munkabére havi összege a minimálbér legalább hatvan százaléka. A tanuló a 11. évfolyamot 

követő sikeres szakmai vizsga után szakmai bizonyítványt kap. A végzés után nyitott a 

lehetőség a tanulók számára az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére. 

 

Indítandó képzéseink a szakképző iskolában: 

Mezőgazdasági gépész: 

• A mezőgazdasági gépész a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, 
önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek napi és időszakos 
karbantartását a gépkönyvi előírások alapján elvégzi. Az erőgépeket és a 
munkagépeket szakszerűen összekapcsolja, betartva a biztonsági előírásokat. A 
gépkapcsolatot beállítja a megadott paraméterek alapján az agrotechnikai 
követelményeknek megfelelő üzemeltetésre. 

• Elvégzi a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi 
munkáit. Kezeli a precíziós mezőgazdasági termelést támogató elektronikai 
eszközöket. Felelősen végzi az üzemeltetési munkákat.  

• Az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibákat feltárja és kijavítja. Irányítás 
mellett elvégzi a nagyobb javítási munkákat is.  

 

 Gazda: 

1. Állattenyésztő szakmairány 

• A Gazda növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, műszaki, kereskedelmi és 

gazdasági szakismeretekkel, a munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és 

gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, alapvető tevékenysége a 

mezőgazdasági árutermelés és szolgáltatás.  

• Táj- és környezetkímélő módon, szakszerű termelési, tenyésztési, tartástechnológiai, 

elsődleges feldolgozási, tárolási és értékesítési tevékenységet folytat.  

• A családi gazdaságok szervezője és fő munkaereje, működteti és irányítja a saját 

gazdaságát, vagy ellátja más üzemekben a mezőgazdasági tevékenységhez 



kapcsolódó gépek, eszközök, berendezések üzemeltetési feladatait, elméleti és 

gyakorlati felkészültségével segíti az új technológiák bevezetését. 

• A gazdasági állatok tartási és takarmányozási feladatait végzi, betartja és betartatja 

az állatjólléti és higiéniai előírásokat, közreműködik a szaporítási (tenyésztési), a 

prevenciós, a járványvédelmi feladatok végrehajtásában. Teljesíti az állatok szakszerű 

elhelyezésével, gondozásával kapcsolatos szakmai és gazdasági elvárásokat, 

egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az adminisztrációs és a gazdaság 

működtetésével kapcsolatos szervezési feladatokat. 

2. Növénytermesztő szakmairány 

• A talaj termőképességének, a növényzet környezeti feltételeinek 

figyelembevételével végzi a növénykultúrák gazdaságos termesztését, a vetés-

előkészítéstől a betakarításig vagy az értékesítésig.  

• Segíti, egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az adminisztrációs és a 

gazdaság működtetésével kapcsolatos szervezési feladatokat.  

• Ellátja a növényvédelmi feladatokat, a szakmai, környezetvédelmi, 

egészségügyi és higiéniai követelmények szerint, gondoskodik a vegyszerek 

kezeléséről, tárolásáról. 

 

 

 

 

 


