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 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Elméleti képzési idő aránya: 40 % 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
Két évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása 
A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz 
kapcsolódó műszaki,gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, 
munkacsoportokat irányít. 
A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű 
agronómiai és technikaieljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi 
termékek gazdaságos előállítására, valamint atermelés menedzselésére, továbbá 
enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek. 
A szakterületen felkészültek az előírt követelményrendszerek betartására. 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes 
- piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani vállalkozását 
- 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 feladatait 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 
- környezetkímélő termelési technológiákat alkalmazni 
- a mezőgazdasági termelés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni 
- a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégezni 
- mezőgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelően adminisztrálni 
- mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök 
Mezőgazdasági technikus 
Agrártechnikus 
Falugazdász (technikus) 
Háztáji mezőgazdasági technikus 
Mezőgazdasági asszisztens 
Mezőgazdasági technikus 
Szántóföldinövénytermesztő 
Növénytermesztési brigád vezetője 
Növénytermesztő 
Vegyes profilúgazdálkodó 
Állat- és növénytermesztő 
Ökogazda 
Önálló gazda 
Őstermelő 

Mezőgazdasági,erdőgazdasági gép 
kezelője 
Cséplőgépkezelő 
Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
Növényvédő gép kezelője  
Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője 
Mezőgazdasági rakodógép kezelő 
Önjáró betakarítógép kezelője 
Traktorvezető 
 



 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljai 
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
11499-12 Foglalkoztatás II. 
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok 
11052-12 Gépüzemeltetés és -karbantartás 
11053-12 Szántóföldi növénytermesztés 
11054-12 Állattenyésztés és -tartás 
11082-12 Kertészeti növénytermesztés 
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei 
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése. 
Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E 
kategória, vagy Bkategória). 
 


