
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A KÉPZÉSEK IDŐTARTAMA: 5 TANÉV 

ÉRETTSÉGI ÉS TECHNIKUS VÉGZETTSÉG 

 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 

 ÁLLATTENYÉSZTŐ 

 NÖVÉNYTERMESZTŐ 

KERTÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 

 PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ 

 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTŐ, VIRÁGKÖTŐ 

 GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTŐ 

 ZÖLDSÉGTERMESZTŐ 

 GYÜMÖLCSTERMESZTŐ 

 

 
 

 

 

 

A KÉPZÉSEK IDŐTARTAMA: 3 TANÉV 

ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS +2 TANÉV 

SZAKMAI VÉGZETTSÉG 

 

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS 

 ÁLLATTENYÉSZTŐ 

 NÖVÉNYTERMESZTŐ 

 LOVÁSZ 

 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS 

 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 
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KERTÉSZTECHNIKUS 
Mezőgazdaság és erdészet ágazat kertészeti területének 5 éves képzése, érettségivel és 

technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Dísznö-

vénytermesztő, virágkötő szakmairány, Zöldségtermesztő szakmairány, Gyümölcstermesztő 

szakmairány, Gyógynövénytermesztő szakmairány, Parképítő és -fenntartó szakmairány. A 

kertész szakma széleskörű ismereteket nyújt a kertészeti ágazathoz tartozó termesztési, for-

galmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó feladatok területén. A kertész fel-

adata a szőlő- és gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövényt- és dísznövénytermesztés, 

valamint a kertek építése és gondozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS 
Mezőgazdaság és erdészet ágazat 5 éves képzése, érettségivel és technikus szintű szakkép-

zettség megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány 

 

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó 

műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsopor-

tokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a 

korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő mi-

nőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére. 

GAZDA 
Mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével 

zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakma-

irány, Lovász szakmairány. A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazda-

sági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói 

tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a 

mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes 

elvégezni. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 
Mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésé-

vel zárul. A mezőgazdasági gépész a legkeresettebb mezőgazdasági szakmák egyike, 

amelyet a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépek kezelése jellemez. A mezőgazda-

sági gépész előkészíti, beállítja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és 

munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. Feladatai 

között szerepel még a gépek karbantartása, üzemzavarok elhárítása és a gépek javítá-

sában történő közreműködés. 

  

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a termé-

szet, szereti a növényeket, szeret alkotni. 

Azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern 

nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új 

technológiák, elvárások és irányvonalak megis-

merése után vezető pozícióban szeretnének 

hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minő-

ségi irányításához. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a sza-

badban dolgozni, szereti az állatokat, a termé-

szetet. A modern családi gazdaságok fő mun-

kaereje a gazda, aki tudásával, hozzáállásával 

működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy 

ötleteivel, tanácsaival munkaerőként vesz részt 

a gazdaságok életében. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a 

mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű 

mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat ve-

zetni, üzemeltetni. A képzés ideje alatt mezőgaz-

dasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” 

kategóriás jogosítványt is szereznek a tanulók. 


