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Technikuma 

várja a jelentkezőket 

szeptemberben induló 

képzéseire. 

A technikus képzésben először ágazatot választanak a tanulók, akik a 2. tanév végén 

ágazati alapvizsgát tesznek.  

Ezután történik a szakmaválasztás. 

Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a 

tananyagtartalom, mint a gimnáziumban (egy nyelvet kell kötelezően tanulni). Ezekből a 

közismereti tantárgyakból a 4. év végén érettségi vizsgával zárul az oktatás, előrehozott 

érettségi lehetőséggel. 

Az 5. év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet a 

tanuló. Ötödik érettségi tantárgyat nem kell választani, mivel ez a szakmai vizsga lesz. A 

technikusi vizsga emelt szintű érettségi vizsgának számít.  

 

A szakképző iskolában a tanuló először ágazatot választ, amivel 1 évig ismerkedik, és 

a tanév végén ágazati alapvizsgát tesz. 

9. évfolyam után történik a szakmaválasztás, ekkor még a technikumi képzésbe is be 

lehet kapcsolódni. 

1 éven keresztül általános szakképzési ösztöndíjat kap a tanuló, melyet a szakképzési 

munkaszerződés vált fel, vagyis a tanulás mellett már jövedelme is lesz  a képzésben 

résztvevőnek. A szakmai képzés két éves, és elsősorban vállalati körülmények között, 

duális képzés keretében zajlik. 

 

 A mezőgazdasági gépésztechnikus tevékenységére a korszerű, robotizált 

mezőgazdasági gépekkel történő munkavégzés jellemző. Előkészíti, üzemelteti és 

javítja a mezőgazdaságban alkalmazott korszerű erő- és munkagépeket, önjáró 

betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. Irányítja a mezőgazdasági termelés 

gépi munkáit, biztosítja a gépüzemfenntartás műszaki feltételeket. A képzés ideje alatt 

mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás jogosítványt 

szereznek a képzésben résztvevők.  

A jelentkezési lapra írandó kódszám: 0302 

 

 A mezőgazdasági gépész a legkeresettebb mezőgazdasági szakmák egyike, amelyet a 

korszerű, robotizált mezőgazdasági gépek kezelése jellemez. A mezőgazdasági gépész 

előkészíti, beállítja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és 

munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. Feladatai 

közé tartozik a gépek karbantartása, üzemzavarok elhárítása és a gépek javításában 

történő közreműködés. A képzés ideje alatt mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez 

szükséges „T” kategóriás jogosítványt szereznek a képzésben résztvevők. 

 A jelentkezési lapra írandó kódszám: 0304 



 

 A kertésztechnikus szakma széleskörű ismereteket nyújt a kertészeti ágazathoz tartozó 

termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó feladatok 

területén. A kertésztechnikus feladata a szőlő- és gyümölcstermesztés, zöldség-, 

gyógynövény- és dísznövénytermesztés, virágkötés és berendezés, valamint a 

kertek építése és gondozása. Korszerű termesztő berendezésekkel dolgozik. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret 

alkotni, és fontos számára „munkájának gyümölcse”. 

A jelentkezési lapra írandó kódszám: 0301 

 

 A kertész önállóan ellátja a zöldségnövények, gyümölcstermő növények, a 

szőlőnövény általános ápolási munkáit (talajművelés, magvetés, ültetés, telepítés, 

tápanyag-utánpótlás, öntözés) és irányítás mellett a speciális ápolási feladatokat 

(metszés, növényvédelem). Betakarítást, áruvá készítést végez. Kertészeti 

termesztésben használatos erőgépeket és kéziszerszámokat működtet és karbantart. 

A jelentkezési lapra írandó kódszám: 0303 

 

Az igénybe vehető juttatások, kedvezmények: 

- diákigazolvány, 

- 9. osztálytól ösztöndíj,  

- duális képzés esetén munkaszerződés és jövedelem, 
- 20 éves kor alatt családi pótlék, 

- szükség esetén 25 éves korig árvaellátás, 

- tanulási nehézség esetén szakértői vélemény alapján biztosított kedvezmények 

(felmentések értékelés, minősítés alól, vizsgaidő-hosszabbítási kedvezmény, 

lehetőség érettségi vizsgatárgyak kiváltására). 

 

Az érettségi vizsga feljogosít magasabb bérezést biztosító munkakörök betöltésére, illetve 

továbbtanulásra is (érettségire épülő szakképesítések, felsőoktatás). 
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