Technikum
A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a tanuló
ágazati alapvizsgát tesz. A sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma-, vagy
szakmairány választás. 12. évfolyam végén matematikából, magyarból, történelemből a
tanuló előrehozott érettségi vizsgát tesz, 13. évfolyamon pedig szakmából és idegen nyelvből
vizsgázik le. Az 5 év elvégzése után tehát a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet A szakmai érettségi vizsga emelt szintű vizsgának számít.
A tanulók a képzés során ösztöndíjat kapnak. Az ösztöndíj összege 9. és 10. évfolyamon havi
8050 Ft, mely összeg a 11-13. évfolyamon a tanulmányi eredménytől függően maximum
56350 forintig emelkedhet

Indítandó képzéseink technikumban:

Mezőgazdasági gépésztechnikus:
•

Elvégzi a mezőgazdasági gépek berendezések, eszközök üzemeltetését,
karbantartását, javítását.

•

Üzembe helyezi és átadja az új és felújított mezőgazdasági gépeket. Irányítja és
ellenőrzi a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. Elvégzi és
szervezi az üzemzavarok feltárását kivizsgálását és megszüntetését. Irányítja,
végrehajtja a mezőgazdasági termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket.

•

Elvégzi és elvégezteti a mezőgazdasági gépek diagnosztikai vizsgálatát. Kezeli és
kezelteti a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket. A mezőgazdasági
vontató vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsgákat
leteszi. Kapcsolatot tart az ügyféllel. A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően
működteti, felkutatja és igénybe veszi a megfelelő forrásokat

Mezőgazdasági technikus:
1. Szakmairány: Állattenyésztő

•

Az állattenyésztő a gazdasági állatfajok tartási és takarmányozási feladatait végzi,
végrehajtja az állatjólléti és higiéniai feladatokat, közreműködik a tenyésztési
(szaporítási) feladatokban.

•

Gondoskodik az állatjólléti és higiéniai előírások betartásáról, közreműködik a
prevenciós feladatokban, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai és az egyes
hatósági feladatok végrehajtásában, alkalmazza a precíziós állattenyésztés főbb
irányelveit, drónt használ.

•

Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti az állattenyésztésben használt gépeket,
eszközöket, berendezéseket.

•

Gondoskodik a fontosabb gazdasági állatfajok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről.
Segédkezik az állatorvosnak a szaporodásbiológiai, a járványvédelmi, az
élelmiszerhigiéniai feladatok végrehajtásában.

•

Elvégzi a fontosabb állattenyésztési munkák tervezését, szervezését. Állattartó
telepek napi adminisztratív feladatait látja el. Irányítja az állattenyésztési termelési
feladatokat ellátó személyeket, csoportokat.

2. Szakmairány: Növénytermesztő
•

A növénytermesztő a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos
vizsgálatokat végez, elemző és végrehajtó feladatokat lát el.

•

A növények termesztésének környezeti feltételeit vizsgálja és értékeli, precíziós
növénytermesztést alkalmaz.

•

Növénytermesztési munkák tervezését, szervezését végzi. Szervezi a
növénytermesztési munkák lebonyolítását a vetés-előkészítéstől a betakarításig,
illetve az értékesítésig.

•

A szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végzi, középvezetőként
irányítja a termelési folyamatokat.

•

Környezetvédelmi és szakmai szempontokon nyugvó növényvédelmet folytat,
irányítja a növényvédelmi tevékenységet.

•

Irányítja a növénytermesztési feladatokat ellátó személyeket, szervezeti egységeket.

•

Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a növénytermesztésben használt
gépeket, eszközöket, berendezéseket.

