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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, meg-
ismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit 
csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 
 

(Szent-Györgyi Albert)
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

1.1. A Pedagógiai program célja, feladata 
 

A Pedagógiai programba foglalt előírások, szabályzók célja biztosítani az iskola törvényes működé-
sét, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, átfogja az iskola minden területét. 
 

A Pedagógiai program legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak, előírásoknak a meghatáro-
zása, amelyek biztosítják az intézmény: 

 törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, 

 céljainak és feladatainak megvalósítását a Házirenddel, valamint a Szervezeti és működési sza-
bályzattal összhangban, 

 oktató-nevelő munkájának maradéktalan és törvényes ellátását, 

 belső rendszabályait, amelyek az iskola autonómiájára, a tanulók művelődéshez való jogára vala-
mint a pedagógus alkotói szabadságára épül. 

 
Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja: 

 hogy tevékenységével a tanulók sokoldalú fejlesztése valósuljon meg a szabályozott és rendsze-
resen ellenőrzött intézményi folyamatok és a törvényi előírások keretei között, 

 hogy partnereinek véleményének, igényeinek figyelembevételével fejlesztjük oktató-nevelő mun-
kánkat, 

 hogy intézményünk a tanulók igényeinek kíván megfelelni, s érdekeiket szolgálni, 

 hogy a minőségi munkavégzés meglévő elemein túl megfeleljünk a folyamatosan változó kihívá-
soknak, fokozatosan növeljük a hatékonyságot és az eredményességet. Ehhez elengedhetetlen-
nek tartjuk a párbeszédet partnereinkkel, hiszen csak közösen, egymás kölcsönös tisztelete mel-
lett érhetjük el céljainkat. 

 
Az iskola Pedagógiai programja állapítja meg az intézményben folyó oktató-nevelő munkára vonat-

kozó rendelkezéseket, előírásokat az alábbi helyeken: 

 székhelyén: 
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3., 

 tagintézményében: 
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Brózik Dezső Tagintézménye 
4100 Berettyóújfalu, Mátyás u. 1., 

 székhely és bérelt kollégiumban. 
 

1.2. A Pedagógiai programot meghatározó jogszabályok és dokumentumok 
 

Az aláírásokkal hitelesített Pedagógiai program tartalmának érvényesítése, megvalósítása az iskola 
minden pedagógusára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 
 

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Pedagógiai programja az alábbi jogszabályokra épül: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 110/2012.(VI.4) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 
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 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról, 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet, 

 a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről, 

 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről, 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet, 

 a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, 

 a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről, 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztve-
vők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet, 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet. 
 

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Pedagógiai programja az alábbi intézményi dokumentumokra épül: 

 alapító okirat, 

 Házirend, és a  

 Szervezeti és működési szabályzat. 
 

Az iskola 2017. szeptember 1. napjától szervezi meg a nevelő és oktató munkáját e Pedagógiai prog-
ram alapján. 
 

1.3. A Pedagógiai program elfogadásának szabályai, hatályba lépés 
 

A Pedagógiai program tervezetét az iskola igazgatója készíti el, melyet előterjeszt véleményezésre 
az intézményi tanács és a nevelőtestület elé. 
 

Az intézményi tanács és a nevelőtestület véleménye alapján az igazgató az iskolavezetés tagjaival 
együtt véglegesíti a Pedagógiai programot. Az igazgató átadja a Pedagógiai program végleges terveze-
tét megvitatásra, elfogadásra a nevelőtestület részére. A Pedagógiai programot a nevelőtestület fo-
gadja el, az elfogadáshoz a nevelőtestület legalább kétharmadának kell jelen lennie, és abszolút több-
ség szükséges az elfogadáshoz. A Pedagógiai programot az igazgató hagyja jóvá. 
 

A fenntartó egyetértési jogot gyakorol azon rendelkezésekben, amelyek tekintetében rá többletkö-
telezettség hárul. A fenntartónak az egyetértés kialakítására 30 nap áll rendelkezésre. A fenntartó 
egyetértése után a Pedagógiai programot iskola igazgatója hagyja jóvá. 
 

1.4. A Pedagógiai Program módosítása 
 

Az érvényben lévő Pedagógiai programot kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha 

 jogszabályi változások következnek be, 

 az igazgató, a nevelőtestület vagy az intézményi tanács igényt tart erre. 
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A felülvizsgálat illetve módosítási javaslat – indoklással együtt – írásban történik, melyet a kezde-
ményező fél képviselete nyújt be az iskola igazgatójának a nevelőtestület vagy az intézményi tanács 
legalább felének kezdeményezésére. 
 

1.5. A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
 

A Pedagógiai program nyilvánosságra hozataláról az intézmény igazgatója köteles intézkedni. 
 

A Pedagógiai programot az alábbi helyekre kell elhelyezni: 

 titkárság, 

 tanári szoba, 

 könyvtár, 

 irattár, 

 digitális formában az iskolai honlap. 
 

A Pedagógiai programból egy-egy példányt kapnak: 

 fenntartó, 

 az intézmény vezetőségének tagjai. 
 

A Pedagógiai program tanulókra és szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait minden tanév 
elején ismertetni kell 

 az első osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, 

 az első szülői értekezleten a szülőkkel. 
 

A Pedagógiai programról minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhe-
lyetteseitől, a gyakorlati oktatásvezetőtől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban, vagy 
megtekinthető a könyvtárban, nyitvatartási időben. 
 
 

2. AZ ISKOLA KÜLDETÉSE 

 
 

Ön a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium legfontosabb dokumentumát tartja kezében. 
 

A Pedagógiai program az a dokumentum, amely megfogalmazza egy iskola létének legfontosabb 
ismérveit, céljait és azokat a feladatokat, amiket meg kell valósítania ahhoz, hogy a legjobbak közé 
kerülhessen az intézmény. De mit is jelent legjobbnak lenni? 
 

A kérdésre pontos válasz nincs. Nincs, hiszen mindenkinek más és más az értékrendje, más a tanu-
lóknak, más a szülőknek és más az iskolának. Azt szeretnénk, ha minden ide beiratkozó diákunk úgy 
érezné: rang, felelősség és kihívás ebbe az iskolába járni. Azt szeretnénk, ha mi pedagógusok – akik 
egységesen odaállunk e program mögé – bizonyítanánk: a teljesítményközpontúság és a pozitív, támo-
gató légkör nem ellentétei egymásnak.  
 

Programunk segít abban is, hogy mindenkinek világos legyen: mire számíthat nálunk, és mire nem. 
Mi az, amiért dolgozunk, hogyan tesszük ezt, és mik azok a kiemelt nevelési, oktatási, fejlesztési elvekre 
épülő feladatok, amelyeket számon lehet rajtunk kérni, mik azok a területek, amelyeken egyre jobbak 
leszünk. 
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A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Hajdúböszörmény városának egyik leggyorsabban fejlődő, biztos alapokon álló szakképző intézménye. 
Olyan iskola, mely a hagyomány és innováció egyensúlyára épít: büszke a múltjára, s annak vívmányaira 
alapozva mindig nyitott az újra, alakul, formálódik, fejlődik, választ ad a kihívásokra, befogadni képes. 
A klasszikus pedagógiai módszereket az új kompetencia-alapú oktatással s a modern technikai vív-
mányokkal ötvözve elismert, a szűkebb régióban megbecsült gyakorlatorientált szakképzést, vala-
mint az érettségire magas színvonalú felkészítést biztosít tanulóinak. 
 

Névadójának, Széchenyi Istvánnak a szellemiségét szem előtt tartva diákjait a magyar állam te-
vékeny, hasznos állampolgáraivá szeretné nevelni, akik toleránsak, nyitottak, ugyanakkor kritikusak 
a társadalmi folyamatokra. Az idegen nyelvek és kultúrák megismerésével tudatos európai, ill. világ-
polgárrá válhatnak anélkül, hogy elfelejtenék múltjukat, gyökereiket. 
 

Napjaink információs társadalmának rendkívüli ütemben bővülő ismeretanyaga elengedhetetlenné 
teszi az egész életen át tartó tanulásra, a folyamatos képzésre való képesség kialakítását. Az iskola 
olyan tudás és értékrend közvetítését szorgalmazza, amely hatékonyan szolgálja tanulói személyes fej-
lődését, mindazon készségek erősítését, melyek révén képessé válnak új ismeretek befogadására és 
alkotó alkalmazására. Ily módon - a családdal közösen - fontos szerepet vállal abban, hogy a rá bízott 
diákok sikeresen állják meg helyüket az életben, a munka világában. 
 

Az iskola egyik legfőbb értéke a diákok és tanárok összetartozása. Ennek szellemében őszinte, 
becsületes, művelt, dolgos embereket szeretne nevelni, akik hosszú évek múlva is büszkék lesznek arra, 
hogy egykor széchenyis diákok voltak. 
 
 

3. AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGEI, ALAPFELADATAI 

 
 

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
alaptevékenységébe tartozik: 

 szakközépiskola (új típusú szakiskolai) nevelés-oktatás, 

 szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskolai) nevelés-oktatás, 

 kollégiumi ellátás, 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, 
valamint 

 a felnőttoktatás. 
 

Iskolánk alapfeladatai közé tartozik: 

 szociális hátrányokkal küzdő gyermekeknél a hátrányok kompenzálása, 

 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs fel-
készítése a szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) és szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskolai) 
oktatásban, 

 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált iskolai nevelése-oktatása a tanulási képességet vizs-
gáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján, 

 beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek 
integrált iskolai nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bi-
zottság véleménye vagy a nevelési tanácsadó véleménye alapján, 

 tehetséggondozás szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskolai) és szakközépiskolai (új típusú 
szakiskolai) képzésben, 

 gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás, a fogyatékosság típusa szerint: 
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- mozgásszervi- érzékszervi értelmi, 
- beszédfogyatékos, 
- több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

 hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Programjának működtetése, 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programjának 
működtetése szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) oktatásban. 
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III. Szakmai program 
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35. A SZAKMAI KÉPZÉS CÉLJAI, FELADATAI 

 
A közoktatásban ma szemléletváltás zajlik, melynek kikényszerítője a munkaerőpiac. A munkaerő-

piac az iskolától gyorsaságot, rugalmasságot, hatékonyságot követel meg. A jó iskolának ma már mi-
nőségi szolgáltató intézménynek kell lennie. 
 

Napjainkban a szakképzés óriási változásokon megy keresztül, ami megköveteli tőlünk, hogy szak-
mailag mindig tájékozottak és felkészültek legyünk. Magyarországon hiány van a jól képzett szakmun-
kásokból, technikusokból és szakemberekből, a vállalkozások nehezen találnak jó, szakképzett munka-
erőt. 
 

Iskolánk szakmai képzésének célja tehát olyan 

 általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, 

 akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat, 
valamint 

 akik tevékenységüket önálló vállalkozás keretei között is tudják folytatni. 
 

Szakképzési rendszerünk feladata: 

 nyújtson korszerű szakmai műveltséget, általános és speciális szaktudást a szakma műveléséhez, 

 alapozzon meg és fejlesszen ki olyan tudást a tanulóban, amely képessé teszi őt arra, hogy a fo-
lyamatosan növekvő szakmai követelményeknek eleget tudjon tenni, 

 neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, fe-
lelősségtudatra és felelősségvállalásra, 

 fejlessze a folyamatos önművelés igényét, 

 adjon lehetőséget, alapot egy magasabb szintű végzettség megszerzéséhez, 

 a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja iskolánk általános nevelési céljait, sze-
mélyiségformálását, a szociális funkciókra való felkészítést is. 

 
 

36. A SZAKMAI KÉPZÉS SZERKEZETE 

 
 

Iskolánk szakmai képzésének szerkezetei elemei és típusai: 
1. Szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskola) oktatás 

a) 5 éves technikusi képzés 

 agrár gépész ágazat mezőgazdasági gépésztechnikus kimenettel, 

 mezőgazdaság ágazat mezőgazdasági technikus kimenettel, 

 környezetvédelem ágazat környezetvédelmi technikus kimenettel, 

 erdészet és vadgazdálkodás ágazat erdészeti és vadgazdálkodási technikus, 
erdésztechnikus és vadgazdálkodási technikus kimenettel, 

 élelmiszeripar ágazat élelmiszeripari analitikus technikus és élelmiszeripari techni-
kus kimenettel, 

 kertészet és parképítés ágazat parképítő és fenntartó technikus kimenettel, 
b) 2 éves technikusi képzés 

 ugyanazok a szakképesítések, mint az 5 éves technikus képzésnél, 
c) 1 vagy 0,5 éves szaktechnikusi képzés 

 növényvédelmi szaktechnikus, 

 vidékfejlesztési szaktechnikus, 

 hulladékgazdálkodó szaktechnikus, 
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 természetvédelmi szaktechnikus, 
2. Szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) oktatás 

a) 3 éves szakmai képzés 

 mezőgazdasági gépész, 

 erdészeti szakmunkás, 

 kertész, 

 dísznövénykertész, 

 gazda, 

 állattartó szakmunkás, 

 mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, 

 kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó, 

 családi gazdálkodó, 

 húsipari termékgyártó, 

 pék, 
b) 2 éves szakmai képzés 

 ugyanazok a szakképesítések, mint a 3 éves szakközépiskolai képzésnél, 
c) 1 éves szakmai képzés 

 zöldség- és gyümölcstermesztő, 

 biogazdálkodó, 

 gyógy- és fűszernövénytermesztő, 

 mezőgazdasági gépjavító. 
 

Iskolánk szakmai képzésének szerkezetét mutatja be az alábbi ábra: 
 

 
 

Iskolánk a különböző típusú iskolák feladatait az egyes feladatoknak megfelelő külön tananyag és 
követelményrendszer alkalmazásával valósítja. 

Általános Iskola 

1 éves Arany János Kol-

légiumi Program 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
3 éves szakmai képzés 

SZAKGIMNÁZIUM 
5 éves technikus képzés 

SZAKKÖZÉPISKOLA 
2 éves szakmai képzés 

SZAKKÖZÉPISKOLA 
érettségire felkészítő képzés 

SZAKKÖZÉPISKOLA 
1 éves szakmai képzés 

SZAKGIMNÁZIUM 
2 éves technikus képzés 

SZAKGIMNÁZIUM 
1 / 0,5 éves technikus képzés 
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Iskolánk olyan szakmaszerkezettel rendelkezik, mely biztosítja tanulóink számára, hogy akár 25 éves 
életkorig, nappali rendszerű oktatásban több szakképesítést szerezhessenek, szakképesítés megszer-
zése után akár sikeres érettségi vizsgát tehessenek szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) tanulóink. 
 
 

37. SZAKGIMNÁZIUMI OKTATÁS 

 
 

37.1. 5 éves technikus képzés 

 

Képzés feltétele: 8. osztály elvégzése 
Képzési idő: 5 tanév 
Képzési helyszín: Hajdúböszörmény (székhely) 
Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörményben 
Továbbtanulási lehetőség: Szakgimnázium, 2 éves technikusi képzés 
 Szakgimnázium, 1 / 0,5 éves technikusi képzés 
 Szakközépiskola, 2 éves szakmai képzés 

 
A 2016/2017. tanévtől működő szakgimnázium (új típusú szakközépiskola) a hagyományos szakkö-

zépiskolának felel meg, egy fontos kivételtől eltekintve. A szakgimnázium (új típusú szakközépiskola) 
mind az 5 évfolyamán a választott ágazatnak megfelelő szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás 
folyik. A szakgimnázium (új típusú szakközépiskola) 9-12. évfolyama az érettségi vizsgára készíti fel a 
tanulót, s a 12. tanév végén érettségi vizsgát tesz az alábbi tantárgyakból kötelező jelleggel: matema-
tika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem és az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgy. 
Ez utóbbi tantárgy sikeres teljesítése azt jelenti, hogy a tanuló az érettségi bizonyítvány mellé kap egy, 
a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó középfokú szakképesítésről szóló szakmai bizonyítványt 
is – ez az a fontos kivétel a hagyományos szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) képzéshez viszonyítva. 
 

Amennyiben úgy dönt a tanuló, hogy az érettségi vizsga után tanulmányait az iskolában folytatja a 
megkezdett ágazatban, az utolsó, azaz a 13. évfolyam végén, érettségi vizsgára épülő szakmai vizsgát 
tehet. 13. évfolyamon csak szakmai képzés folyik. 
 

A szakmai és a közismereti oktatás minden évfolyamon az alábbi heti óraszámban történik: 
 

Évfolyam Közismereti órák Szakmai órák Összes óra 

9. 24 11 35 

10. 24 12 36 

11. 25 10 35 

12. 25 10 35 

13. 4 31 35 
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Az 5 éves technikusi képzésünk szerkezete az alábbi: 
 

9. 10. 11 12.  13.  

Közismereti, szakmai elméleti és gyakorlati ok-
tatás 

Érettségi vizsga 
+ 

Érettségi vizsga 
keretében meg-
szerezhető szak-
képesítés/mun-
kakör betölté-

sére jogosultság 

Szakmai 
elméleti 
és gya-
korlati 
oktatás 

Szakmai vizsga 
 

Érettségire 
épülő szakképe-

sítés 

 
Iskolánk által biztosított 9-12. évfolyamos szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskola) képzések az 

alábbiak: 
1. Mezőgazdasági gépész ágazat, 
2. Környezetvédelem ágazat, 
3. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat, 
4. Élelmiszeripari ágazat, 
5. Mezőgazdaság ágazat. 
 

Amennyiben úgy dönt a tanuló, hogy az érettségi vizsga után tanulmányait az iskolában folytatja a 
megkezdett ágazatban, az utolsó, azaz a 13. évfolyam végén szakmai vizsgát tehet az alábbi szakképe-
sítés szerint: 
 

Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés 

Mezőgazdaság 

Erdészet és vadgazdálkodás 

Erdésztechnikus 

Vadgazdálkodási technikus 

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 

Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépésztechnikus 

Mezőgazdaság Mezőgazdasági technikus 

Környezetvédelem Környezetvédelem Környezetvédelmi technikus 

Élelmiszeripar Élelmiszeripar 
Élelmiszeripari technikus 

Élelmiszeripari analitikus technikus 

 

37.2. 2 éves technikus képzés 

 

Képzés feltétele: Nem a tanulni kívánt szakképesítésnek megfelelő ágazatai szakmai 
érettségi vizsga vagy gimnáziumban szerzett érettségi vizsga 

Képzési idő: 2 tanév 
Képzési helyszín: Hajdúböszörmény (székhely) 
Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörményben 
Továbbtanulási lehetőség: Szakgimnázium, 1 / 0,5 éves technikusi képzés 
 Szakközépiskola, 2 éves szakmai képzés 
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A 2 éves képzés alatt csak szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik közismereti oktatás nélkül, 
melynek végén az alábbi szakképesítések szerezhetők meg: Erdésztechnikus, Vadgazdálkodási techni-
kus, Mezőgazdasági gépésztechnikus, Mezőgazdasági technikus, Környezetvédelmi technikus, Élelmi-
szeripari technikus, Élelmiszeripari analitikus technikus. 
 

37.3. 1 vagy 0,5 éves technikus képzés 

 

Képzés feltétele: Érettségi vizsgára épülő adott szakképesítés 
Képzési idő: 0,5 vagy 1 tanév 
Képzési helyszín: Hajdúböszörmény (székhely) 
Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörményben 
Továbbtanulási lehetőség: Szakközépiskola, 2 éves szakmai képzés 

 
Már egy meglévő, érettségi vizsgára épülő szakképesítésre épülő új szakképesítés megszerzésére 

vonatkozó képzést szaktechnikus képzésnek is nevezzük. 
 

Környezetvédelmi technikus szakképesítéssel rendelkező tanulók részére az alábbi szaktechnikusi 
szakmát oktatjuk 0,5 évben: 
 

Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés 

Környezetvédelem Környezetvédelem Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 

Környezetvédelem Környezetvédelem Természetvédelmi szaktechnikus 

 
Mezőgazdasági technikus szakképesítéssel rendelkező tanulók részére az alábbi szaktechnikusi 

szakmát oktatjuk 1 évben: 
 

Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés 

Mezőgazdaság Mezőgazdaság Vidékfejlesztési szaktechnikus 

Mezőgazdaság Kertészet és parképítés Növényvédelmi szaktechnikus 

 
 

38. SZAKKÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 

 
 

38.1. 3 éves szakmai képzés 

 

Képzés feltétele: 8. osztály elvégzése 
Képzési idő: 3 tanév 
Képzési helyszín: Hajdúböszörmény (székhely) 
 Berettyóújfalu (tagintézmény) 
Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörményben 
Továbbtanulási lehetőség: Szakközépiskola, 2 éves szakmai képzés 
 Szakközépiskola, 1 éves szakmai képzés 
 Szakközépiskola, 2 éves érettségire felkészítő képzés 
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A 2016/2017. tanévtől működő szakközépiskola (új típusú szakiskolai) a hagyományos szakiskolának 
felel meg, egy fontos kivételtől eltekintve. A szakközépiskola (új típusú szakiskolai) mind a 3 évfolya-
mán a választott szakképesítésnek megfelelő szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik, 
mely kiegészül közismereti képzéssel is. A 11. évfolyam végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek. A 11. 
évfolyamon elvégzése után jelentkezhetnek 2 éves érettségire felkészítő képzésre – ez az a kivétel, 
amely a hagyományos 3 éves új típusú szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) képzésben eddig nem 
volt. 
 

Tanulóink 9. évfolyamon a szakmai gyakorlatukat a – húsipari termékgyártó szakmai kivételével – 
iskolai tanműhelyben, majd azt követően 10. és 11. évfolyamon tanulószerződéssel gazdálkodó szer-
vezetnél vagy a tangazdaságban töltik. 
 

A szakmai és a közismereti oktatás minden évfolyamon az alábbi heti óraszámban történik minden 
szakképesítés esetén: 
 

Évfolyam Közismereti órák Szakmai órák Összes óra 

9. 18 17 35 

10. 11 25 36 

11. 9,5 24,5 35 

 
Az iskola az alábbi szakképesítések oktatását biztosítja a 3 éves szakközépiskolai (új típusú szakis-

kolai) képzésben: 
 

Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés 

Mezőgazdaság 

Mezőgazdaság 

Gazda 

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 

Állattartó szakmunkás 

Családi gazdálkodó 

Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépész 

Erdészet és vadgazdálkodás Erdészeti szakmunkás 

Kertészet és parképítés 
Kertész 

Dísznövénykertész 

Élelmiszeripar Élelmiszeripar 

Húsipari termékgyártó 

Pék 

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 
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38.2. 2 éves szakmai képzés 
 

Képzés feltétele: Bármilyen szakközépiskolai vagy szakgimnáziumi szakképesítés vagy 
bármilyen képzési formában 10. osztály megléte 

Képzési idő: 2 tanév 
Képzési helyszín: Hajdúböszörmény (székhely) 
 Berettyóújfalu (tagintézmény) 
Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörményben 
Továbbtanulási lehetőség: Szakközépiskola, 1 éves szakmai képzés 
 Szakközépiskola, 2 éves érettségire felkészítő képzés 

 
A 2 éves képzés alatt csak szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik közismereti oktatás nélkül. 

Amennyiben a szakképesítés már meglévő, bármilyen szakmával rendelkező tanulók részére került 
meghirdetésre, az oktatás formája felnőttoktatás, esti munkarendben, heti 18 órában. Ez azt jelenti, 
hogy a tanulóknak csak három napot kell iskolába járni hetente, amelynek keretén belül 1 nap elméleti 
oktatás és 2 nap gyakorlati oktatás. Az iskola ugyanazon szakképesítések oktatását biztosítja 2 éves 
szakmai képzésen is, mint a 3 éves szakmai képzésen. 
 

38.3. 1 éves szakmai képzés 

 

Képzés feltétele: Adott szakközépiskolai szakképesítés 
Képzési idő: 1 tanév 
Képzési helyszín: Hajdúböszörmény (székhely) 
 Berettyóújfalu (tagintézmény) 
Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörményben 
Továbbtanulási lehetőség: Szakközépiskola, 2 éves érettségire felkészítő képzés 
 Szakközépiskola, 2 éves szakmai képzés 

 
Ezt a képzési formát azok a tanulók választhatják, akik már rendelkeznek adott szakközépiskolai (új 

típusú szakiskolai) szakképesítéssel. Az 1 éves képzés alatt csak szakmai elméleti és gyakorlati oktatás 
folyik közismereti oktatás nélkül. Az oktatás formája nappali rendszerű, heti 35 órában. 
 

Kertész szakképesítéssel rendelkező tanulók részére az alábbi szakképesítések oktatását biztosítjuk: 
 

Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés 

Mezőgazdaság Kertészet és parképítés Zöldség- és gyümölcstermesztő 

Mezőgazdaság Kertészet és parképítés Gyógy- és fűszernövénytermesztő 

 
Mezőgazdasági gépész szakképesítéssel rendelkező tanulók részére az alábbi szakképesítések ok-

tatását biztosítjuk: 
 

Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés 

Mezőgazdaság Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépjavító 
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Gazda szakképesítéssel rendelkező tanulók részére az alábbi szakképesítések oktatását biztosítjuk: 
 

Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés 

Mezőgazdaság Mezőgazdaság Biogazdálkodó 

 

38.4. 2 éves érettségire felkészítő képzés 

 

Képzés feltétele: Bármely szakközépiskolai szakképesítés 
Képzési idő: 2 tanév 
Képzési helyszín: Hajdúböszörmény (székhely) 
Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörményben 
Továbbtanulási lehetőség: 2 éves technikus képzés 

 
Nappali rendszerű oktatásról van szó, heti 35 órában. A szakiskolák középiskolája 2 évfolyamból áll, 

amelynek programja a 3 éves új típusú szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) képzés közismereti prog-
ramjára épül. A képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú to-
vábbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség meg-
szerzésének lehetőségét. 
 

Oktatott tantárgyak: 1. magyar nyelv és irodalom, 2. matematika, 3. történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek, 4. idegen nyelv (angol vagy német nyelv), 5. informatika, 6. természetismeret és 
7. testnevelés és sport. Középszintű érettségi vizsgát 4 tantárgyból kötelező tenni: 1. magyar nyelv és 
irodalom, 2. matematika, 3. történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, 4. idegen nyelv. 
 
 

39. SZAKGIMNÁZIUMI SZAKKÉPESÍTÉSEK 

 
 

39.1. Környezetvédelmi technikus 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 54 850 01 

Szakmacsoport: Környezetvédelem 

Ágazat: Környezetvédelem 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves technikusi képzés esetén: érettségi vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 

 5 éves technikusi képzés esetén: 9-12. évfolyam iskola, 13. 
évfolyam iskola vagy gazdálkodó szervezet 

 2 éves technikusi képzés esetén: iskola vagy gazdálkodó szer-
vezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 
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Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves technikusi képzés 

 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 

 Természetvédelmi szaktechnikus 

Betölthető munkakörök: 
Környezetvédelmi technikus, Környezet- és vízgazdálkodási tech-
nikus 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező 
anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények 
alapján meghatározza a tennivalókat. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- alkalmazni a szakmai előírásokat 
- a környezeti adatokat nyilvántartani 
- feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait 
- a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani 
- nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket 
- adatszolgáltatást végezni 
- részt venni környezetvédelmi tervek készítésében 
- méréseket végezni, értékelni 
- mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, le-

vegő, talaj) és hulladékokat 
- közreműködni a bírság kiszabásában 
- közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban 
- részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban 
- részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysér-

tési ügyek intézésében  
- panaszok ügyében eljárni  
- pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni 
- kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a 

lakossággal 
- közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában 
- üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és beveze-

tésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a vé-
dekezés módjáról 

- szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket 
 

Azok a tanulók, akik a 2013/2014., a 2014/2015. és a 2015/2016. tanévben kezdték meg tanulmá-
nyaikat az 5 éves technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a szakmai érettségi vizsga sikeres 
letétele adott munkakör betöltését teszi lehetővé számukra: 
 

Munkakör FEOR szám 

Környezet-ellenőrző laboráns 3134/10 

 
Azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanévben vagy később kezdték meg tanulmányaikat az 5 éves 

technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a sikeres érettségi vizsga birtokában adott szakkö-
zépiskolai (új típusú szakiskolai) szakképesítést szereznek meg: 
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Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma 

Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 31 851 02 

 
A Hulladékfelvásárló és –gazdálkodó szakképesítés ismertetése a 40.1. fejezetben található. A kör-

nyezetvédelmi technikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. 
számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

39.2. Élelmiszeripari analitikus technikus 

 
Az Élelmiszeripari analitikus technikus szakképesítés oktatása a 2015/2016. tanévtől kezdődően tör-

ténik. 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 54 541 01 

Szakmacsoport: Élelmiszeripar 

Ágazat: Élelmiszeripar 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves technikusi képzés esetén: érettségi vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 

 5 éves technikusi képzés esetén: 9-12. évfolyam iskola, 13. 
évfolyam iskola vagy gazdálkodó szervezet 

 2 éves technikusi képzés esetén: iskola vagy gazdálkodó szer-
vezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 2 éves technikusi képzés 

Betölthető munkakörök: 
Élelmiszeripari laboráns, Élelmiszer-analitikus technikus, Élelmi-
szeripari mikrobiológiai laboráns 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Az élelmiszeripari analitikus technikus képes a szakmai ismereteikre támaszkodva az élelmiszer-ipari 
nyersanyagok, félkész és késztermékek analitikai vizsgálatát megszervezni és elvégezni, a mért ada-
tok elsődleges feldolgozását megoldani és a kapott eredmények alapján az élelmiszereket minősíteni, 
a középszintű élelmiszeranalitikai vezetői feladatokat ellátni, felsőfokú szakirányban továbbtanulni. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- a munkaterületet előkészíteni; 
- mintát venni; 
- minták előkészítését végezni; 
- a munkafolyamatot előkészíteni; 
- laboratóriumi méréseket végezni; 
- laboratóriumi eszközöket, műszereket használni; 
- minták összetételének minőségi meghatározását elvégezni; 
- minták összetételének mennyiségi meghatározását elvégezni; 
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- adminisztrációs munkát végezni; 
- a vizsgált mintát a kapott eredmények alapján minősíteni. 
 

Azok a tanulók, akik a 2015/2016. tanévben vagy később kezdték meg tanulmányaikat az 5 éves 
technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a sikeres érettségi vizsga birtokában adott szakkö-
zépiskolai (új típusú szakiskolai) szakképesítést szereznek meg: 
 

Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma 

Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs 31 541 14 

 
Az Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs szakképesítés ismertetése a 40.2. feje-

zetben található. Az élelmiszeripari analitikus technikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát 
a Pedagógiai program 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tar-
talmazza. 
 

39.3. Élelmiszeripari technikus 

 
Az Élelmiszeripari analitikus technikus szakképesítés oktatása a 2015/2016. tanévtől kezdődően tör-

ténik. 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 54 541 02 

Szakmacsoport: Élelmiszeripar 

Ágazat: Élelmiszeripar 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves technikusi képzés esetén: érettségi vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 

 5 éves technikusi képzés esetén: 9-12. évfolyam iskola, 13. 
évfolyam iskola vagy gazdálkodó szervezet 

 2 éves technikusi képzés esetén: iskola vagy gazdálkodó szer-
vezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 2 éves technikusi képzés 

Betölthető munkakörök: Élelmiszeripari technikus 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer 
alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és cso-
magolási munkáiban vesz részt. Higiéniai és minőségbiztosítási tevékenységet láthat el. 
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A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- alapanyagokat, felhasznált anyagokat, félkész- és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgá-

latokat végezni, 
- gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni, szükséges intézkedéseket megtenni, 
- munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni, 
- élelmiszeripari higiéniai tevékenységet végezni, 
- élelmiszergyártási tevékenységben részt venni, 
- élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni, végeztetni, 
- eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni, 
- technológiai utasításokat, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási, higiéniai elő-

írásokat betartani és betartatni, 
- jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni, 
- gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni. 
 

Azok a tanulók, akik a 2013/2014., a 2014/2015. és a 2015/2016. tanévben kezdték meg tanulmá-
nyaikat az 5 éves technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a szakmai érettségi vizsga sikeres 
letétele adott munkakör betöltését teszi lehetővé számukra: 
 

Munkakör FEOR szám 

Környezet-ellenőrző laboráns 3134/10 

 
Azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanévben vagy később kezdték meg tanulmányaikat az 5 éves 

technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a sikeres érettségi vizsga birtokában adott szakkö-
zépiskolai (új típusú szakiskolai) szakképesítést szereznek meg: 
 

Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma 

Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs 31 541 14 

 
Az Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs szakképesítés ismertetése a 40.2. feje-

zetben található. Az élelmiszeripari technikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagó-
giai program 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

39.4. Mezőgazdasági gépésztechnikus 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 54 521 05 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Agrárgépész 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves technikusi képzés esetén: érettségi vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 9-12. évfolyam iskola, 13. 

évfolyam iskolai tangazdaság vagy gazdálkodó szervezet 
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 2 éves technikusi képzés esetén: iskolai tangazdaság vagy 
gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 2 éves technikusi képzés 

Betölthető munkakörök: 

Mezőgazdasági gépésztechnikus, Fejő- és tejkezelőgép kezelője, 
Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője, Mezőgazdasági kotró-
gépkezelő, Mezőgazdasági rakodógép kezelő, Növényvédő gé-
pész, Önjáró betakarítógép kezelője, Talajjavítási gépkezelő, Talaj-
tisztító gépkezelő, Traktorvezető, Vegyszeres növényvédőgép ke-
zelője, Dieselmotor szerelő, Közúti járműszerelő, Nehézgépjármű 
szerelő, Hidraulika szerelő, Rakodógép-szerelő, Szállítószalag sze-
relő, Targoncaszerelő, Motorkészítő, Porlasztó készítő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemelte-
tésében, karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató 
részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenysé-
get végző gépcsoportok munkáját. Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai köve-
telmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmé-
nyek szerinti minőségi munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését. Gon-
doskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok szállításáról, 
tárolásáról. Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) 
gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel. Betartja és betartatja a 
munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési javítási technológiára vonatkozó 
egyéb előírásokat. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- a feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés gépei-

hez, valamint az adaptereket kiválasztani, 
- tápanyagpótlást végezni, 
- talajművelést végezni, 
- vetés, ültetés és palántázás munkáit végrehajtani, 
- a növényápolást elvégezni, 
- végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit, 
- a gabona és az ipari növény betakarítására, 
- gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására, 
- mezőgazdasági anyagmozgatást végezni, 
- földutat építeni és karbantartani, 
- tisztító-, szárító- és manipuláló berendezéseket üzemeltetni, 
- raktározási munkákat végezni, 
- takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni, 
- állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni, 
- fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni, 
- mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni és hibabehatá-

rolást végezni, 
- szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni, 
- javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni, 
- karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra, 
- a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására, 
- ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek, 
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- irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását, 
- betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat. 
 

Azok a tanulók, akik a 2013/2014., a 2014/2015. és a 2015/2016. tanévben kezdték meg tanulmá-
nyaikat az 5 éves technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a szakmai érettségi vizsga sikeres 
letétele adott munkakör betöltését teszi lehetővé számukra: 
 

Munkakör FEOR szám 

Fémtermék összeszerelő 8211/3 

 
Azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanévben vagy később kezdték meg tanulmányaikat az 5 éves 

technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a sikeres érettségi vizsga birtokában adott szakkö-
zépiskolai (új típusú szakiskolai) szakképesítést szereznek meg: 
 

Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma 

Agrár vállalkozó 51 621 01 

 
Az Agrár vállalkozó szakképesítés ismertetése a 40.3. fejezetben található. Az mezőgazdasági gé-

pésztechnikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú mellék-
lete, a szakképesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

39.5. Erdészeti- és vadgazdálkodási technikus 

 
Az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus szakképesítés indítása a 2016/2017. tanévben történik 

utoljára 2 éves technikusi képzésben. 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 54 623 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Erdészet és vadgazdálkodás 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves technikusi képzés esetén: érettségi vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 

 5 éves technikusi képzés esetén: 9-12. évfolyam iskola, 13. 
évfolyam iskolai tangazdaság vagy gazdálkodó szervezet 

 2 éves technikusi képzés esetén: iskolai tangazdaság vagy 
gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 2 éves technikusi képzés 

Betölthető munkakörök: 
Kerületvezető erdész, Beosztott erdész, Kerületvezető vadász, Be-
osztott vadász, Erdőművelő, Fakitermelő, Vadász-vadtenyésztő 
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A szakképesítés rövid leírása: 
Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén szükséges kompetenciákkal 
rendelkezik és alkalmas középfokú végzettséget igénylő munkakörök ellátására. Ezeken a területeken 
alkalmas középszintű vezetői feladatok ellátására, vagy vállalkozóként önálló munkavégzésre illetve 
annak megszervezésére. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- feltárja az erdei ökoszisztéma élő tényezőit, 
- termőhelyfeltárást végez, 
- fafeldolgozást végez, 
- szaporítóanyagot állít el, 
- erdősítést végez, 
- elvégzi az erdőművelési munkákat, 
- végzi az erdővédelmi munkákat, 
- ellátja a környezetvédelmi tennivalókat, 
- erdő-és fatömegbecslést végez, 
- végzi az erdőhasználati tevékenységet, 
- fakitermelést végez, irányít, 
- gépek üzemeltetését és karbantartását látja el, 
- vadgazdálkodási tevékenységet folytat, 
- területellenőrzést végez, 
- ellátja a vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat, 
- vadgazdálkodási berendezéseket létesít és karbantart, 
- vadásztatást végez, 
- gondoskodik az élőhely fejlesztéséről, 
- vadkárelhárítást végez, 
- karbantartja a vadászati technikai eszközöket, 
- elvégzi a vadászati adminisztrációt és nyilvántartásokat. 
 

Azok a tanulók, akik a 2013/2014., a 2014/2015. és a 2015/2016. tanévben kezdték meg tanulmá-
nyaikat az 5 éves technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a szakmai érettségi vizsga sikeres 
letétele adott munkakör betöltését teszi lehetővé számukra: 
 

Munkakör FEOR szám 

Erdész-segéd 6211/2 

 
Az erdészeti- és vadgazdálkodási szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai prog-

ram 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

39.6. Mezőgazdasági technikus 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 54 621 02 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdaság 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves technikusi képzés esetén: érettségi vizsga 
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Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 

 5 éves technikusi képzés esetén: 9-12. évfolyam iskola, 13. 
évfolyam iskolai tangazdaság vagy gazdálkodó szervezet 

 2 éves technikusi képzés esetén: iskolai tangazdaság vagy 
gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves technikusi képzés 

 Vidékfejlesztési szaktechnikus 

 Növényvédelmi szaktechnikus 

Betölthető munkakörök: 

Agrártechnikus, Falugazdász (technikus), Háztáji mezőgazdasági 
technikus, Mezőgazdasági asszisztens, Mezőgazdasági technikus, 
Növénytermesztési brigád vezetője, Növénytermesztő, Állat- és 
növénytermesztő, Ökogazda, Önálló gazda, Őstermelő, Cséplő-
gépkezelő, Fejő- és tejkezelőgép kezelője, Mezőgazdasági arató-
cséplő gép vezetője, Mezőgazdasági rakodógép kezelő, Önjáró be-
takarítógép kezelője, Traktorvezető 

 
A szakképesítés 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 
technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállí-
tására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendel-
keznek. A szakterületen felkészültek az előírt követelményrendszerek betartására. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- 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. 
 

Azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanévben vagy később kezdték meg tanulmányaikat az 5 éves 
technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a sikeres érettségi vizsga birtokában adott szakkö-
zépiskolai (új típusú szakiskolai) szakképesítést szereznek meg: 
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Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma 

Állattartó szakmunkás 34 621 03 

 
Az Agrár vállalkozó szakképesítés ismertetése a 40.4. fejezetben található. A mezőgazdasági tech-

nikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú melléklete, a szak-
képesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

39.7. Vadgazdálkodási technikus 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 54 625 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Erdészet és vadgazdálkodás 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves technikusi képzés esetén: érettségi vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 

 5 éves technikusi képzés esetén: 9-12. évfolyam iskola, 13. 
évfolyam iskolai tangazdaság vagy gazdálkodó szervezet 

 2 éves technikusi képzés esetén: iskolai tangazdaság vagy 
gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 2 éves technikusi képzés 

Betölthető munkakörök: 
Vadász, Vadtenyésztő, Természetvédelmi őr, Természetvédelmi 
ügyintéző, Motorfűrész-kezelő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkakörök, kö-
zépszintű vezetői feladatok ellátása. A vadállomány gondozása, hasznosítása és a védelmével kapcso-
latos feladatok ellátása. 
 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- a vadon élő vadfajok és a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok állományának védelméről 

gondoskodni, 
- a vadállományt meghatározott szinten tartani, vadgazdálkodási és vadászati létesítményeket lé-

tesíteni, téli etetésről, víz biztosításáról gondoskodni, selejtezést, vadásztatást végezni, a kárté-
kony vadfajok állományát csökkenteni, 

- élő vadat befogni és szállításra előkészíteni, 
- apróvadnevelő-telepeken az állatokat gondozni, 
- az egyéni és társas vadászatokon szakirányítóként, vadászatvezetőként is feladatokat ellátni, az 

elejtett vad szakszerű birtokbavételét, a terítékkészítést elvégezni, illetve elvégeztetni, 
- a lőtt vad szakszerű kezelését, tárolását, értékesítését, valamint a trófea kikészítését és bírálatra 

történő előkészítését elvégezni, 
- a vadászfegyvereket karbantartani. 



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – III. Szakmai Program 

29. 

Azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanévben vagy később kezdték meg tanulmányaikat az 5 éves 
technikusi képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a sikeres érettségi vizsga birtokában adott szakkö-
zépiskolai (új típusú szakiskolai) szakképesítést szereznek meg: 
 

Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma 

Természetvédelmi munkatárs 32 850 01 

 
A Természetvédelmi munkatárs vállalkozó szakképesítés ismertetése a 40.5. fejezetben található. 

A vadgazdálkodási technikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. 
számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

39.8. Erdésztechnikus 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 54 623 02 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Erdészet és vadgazdálkodás 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves technikusi képzés esetén: érettségi vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 

 5 éves technikusi képzés esetén: 9-12. évfolyam iskola, 13. 
évfolyam iskolai tangazdaság vagy gazdálkodó szervezet 

 2 éves technikusi képzés esetén: iskolai tangazdaság vagy 
gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 2 éves technikusi képzés 

Betölthető munkakörök: 
Kerületvezető erdész, Beosztott erdész, Kerületvezető vadász, Be-
osztott vadász, Erdőművelő, Fakitermelő, Vadász-vadtenyésztő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget 
igénylő munkakörök, középszintű vezetői feladatok ellátása. Együttműködés a munkahelyi vezetőkkel, 
közreműködés szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezése, 
irányítása. 
 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- az erdei ökoszisztéma élő tényezőit feltárni, 
- termőhely-feltárást végezni, 
- szaporítóanyagot előállítani, 
- erdősítést végezni, 
- erdőművelési munkákat végezni, 
- erdővédelmi feladatokat ellátni, 
- fakitermelést végezni, irányítani, 
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- a munkavédelmi előírásokat betartani, 
- egyéb erdőhasználati tevékenységet végezni, 
- erdő- és fatömegbecslést végezni, 
- erdőgazdasági gépeket üzemeltetni és karbantartani, 
- területellenőrzést végezni, 
- vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat ellátni, szervezni, 
- az élőhely fejlesztéséről gondoskodni, 
- vadásztatni és vadásztatást szervezni, 
- vadgazdálkodási vadászati berendezéseket létesíteni és karbantartani, 
- vadtenyésztést, vadbefogást végezni, 
- vadkárelhárítási feladatokat ellátni és szervezni, 
- a vadászati, vadgazdálkodási technikai eszközöket karbantartani, 
- a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, és nyilvántartásokat ve-

zetni, 
- természetvédelmi feladatokat ellátni. 
 

Azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanév után kezdték meg tanulmányaikat az 5 éves technikusi 
képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a sikeres érettségi vizsga birtokában adott szakközépiskolai (új 
típusú szakiskolai) szakképesítést szereznek meg: 
 

Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma 

Természetvédelmi munkatárs 32 850 01 

 
A Természetvédelmi munkatárs vállalkozó szakképesítés ismertetése a 40.5. fejezetben található. 

Az erdésztechnikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú mel-
léklete, a szakképesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

39.9. Parképítő és fenntartó technikus 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 54 581 02 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Kertészet és parképítés 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 5 éves technikusi képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves technikusi képzés esetén: érettségi vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 

 5 éves technikusi képzés esetén: 9-12. évfolyam iskola, 13. 
évfolyam iskolai tangazdaság vagy gazdálkodó szervezet 

 2 éves technikusi képzés esetén: iskolai tangazdaság vagy 
gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 2 éves technikusi képzés 
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Betölthető munkakörök: 

Díszfaiskolai kertész, Dísznövénykertész és parképítő, Faiskolai 
kertész, Faiskolai lerakatvezető, Faiskolai munkás, Kertépítő és –
fenntartó, Kertépítő kertész, Kertépítő munkás, Kertgondnok, 
Park- és kertépítő, -gondozó, Parkápoló, Parképítő, Parkfenntartó, 
Parkkarbantartó, Parkkezelő, Parkosító, Parkrendező, Sziklakert-
építő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők 
fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan, illetve irányítói jel-
leggel. A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mér-
nök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló 
vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján. 
 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- vállalkozást alapítani, működtetni, megszüntetni, 
- középszintű vezetői feladatokat ellátni, 
- árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni, 
- ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát, 
- előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni, 
- felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat, 
- növényápolást végezni, végeztetni, 
- eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani, 
- munkavédelmi előírásokat betartani, 
- előírások szerint dolgozni, dolgoztatni, 
- dokumentációt használni, készíteni, készíttetni, 
- irányítási, szervezési feladatokat ellátni, 
- szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni, 
- építés-előkészítő műszaki munkákat végezni, 
- alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni, 
- alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, 
- felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani, 
- kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani, 
- növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni, 
- parkfenntartási, gondozási munkát végezni. 
 

Azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanév után kezdték meg tanulmányaikat az 5 éves technikusi 
képzés 9. évfolyamán, 12. évfolyamon a sikeres érettségi vizsga birtokában adott szakközépiskolai (új 
típusú szakiskolai) szakképesítést szereznek meg: 
 

Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosító száma 

Faiskolai kertész 31 622 02 

 
A Faiskolai kertész szakképesítés ismertetése a 40.6. fejezetben található. A parképítő és fenntartó 

technikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú melléklete, a 
szakképesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tartalmazza. 
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39.10. Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Képzési idő: 0,5 év 

Azonosító száma: 55 850 01 

Szakmacsoport: Környezetvédelem 

Ágazat: Környezetvédelem 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: Környezetvédelmi technikus 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: Gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: - 

Betölthető munkakörök: Környezetvédelmi szaktechnikus 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező 
anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények 
alapján meghatározza a tennivalókat. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- ellenőrizni a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védő, a szennyvíztisztító, a veszélyes hul-

ladékok megsemmisítésre és a sugárvédelemre szolgáló berendezéseket, 
- feltárni a technológia szennyező forrásait, 
- mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, le-

vegő, talaj) és hulladékokat, 
- rögzíteni és értékelni a mérési eredményeket, 
- kezelni a hulladékokat, intézkedni a tárolásukról, szállításukról, ártalmatlanításukról, 
- minőségellenőrzési területen környezetvédelmi elemzői, ellenőri feladatokat ellátni, 
- közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, 
- kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a 

lakossággal, 
- üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és beveze-

tésében, valamint tájékoztatni a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a véde-
kezés módjáról, 

- szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket. 
 

A környezetvédelmi szaktechnikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai 
program 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 5. számú melléklete tartalmazza. 
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39.11. Természetvédelmi szaktechnikus 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Képzési idő: 0,5 év 

Azonosító száma: 55 850 05 

Szakmacsoport: Környezetvédelem 

Ágazat: Környezetvédelem 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: Környezetvédelmi technikus 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: Gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: - 

Betölthető munkakörök: 

Erdőőr, Birtokügyi felügyelő (természetvédelmi őr), Tájvédelmi és 
ökológiai felügyelő , Természetvédelmi területkezelő, Erdő- és ter-
mészetvédelmi technikus, Természetvédelmi technikus , Termé-
szetvédelmi ügyintéző 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Nemzeti parkok, természet- és környezetvédelmi igazgatóságok, mező- és erdőgazdasági üzemek, ön-
kormányzatok és természetvédelmi szervezetek természet- és tájvédelmi feladatainak középszintű el-
látása. Önállóan vagy mérnöki irányítással a természetvédelemmel összefüggő szakmai és műszaki fel-
adatok gyakorlati megvalósítását végzi. Felügyeli és védi a természetvédelmi területeket, a nemzeti 
parkokat és a régészeti lelőhelyeket, gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- talajmintákat venni, minőségi vizsgálatokat elvégezni, a területre kihelyezett mérőműszerek 

adatait leolvasni, az adatokat értékelni, 
- a természetet (talaj, víz, levegő, élővilág) szennyező anyagokat felismerni, az ellenük való véde-

kezést megoldani, 
- erdőleltárt, felméréseket és földmérő munkákat elvégezni az elfogadott tudományos és operatív 

módszereknek megfelelően, 
- természetvédelmi területeken erdő-, gyep- és nádgazdálkodási tevékenységet irányítani, termé-

szetvédelmi létesítményeket fenntartani, 
- erdő- és mezőgazdasági üzemi feladatokat ellátni, részt venni az agrár-környezetgazdálkodás-

ban, és a tájgazdálkodás kialakításában, 
- a természetvédelmi információk fotogrammetriai kiértékelését, a terepkitűzést elvégezni, szin-

tezni, számítógépes információs rendszereket felhasználni, 
- a védett növények és állatok állományait megfigyelni, 
- szakmai idegenvezetést végezni, kapcsolatot tartani a hivatalos szervekkel, 
- teljes közigazgatási területre vonatkozó hatáskörben a természet és a régészeti örökség védel-

mére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni, 
- természetvédelmi szakhatósági feladatokat (engedélyezési eljárások, ellenőrzések, hatósági be-

járások, környezeti hatásvizsgálatok) előkészíteni, azok végrehajtásában részt venni, 
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- hatósági kapcsolatot tartani a környezetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, a bányászat és a mező-
gazdaság területi szervezeteivel, a helyi önkormányzati hivatalokkal, 

- részt venni a települések környezetvédelmi programjának, szabályozási- és szerkezeti tervének 
elkészítésében, 

- helyi természeti érték- és tájvédelmi, közterület felügyeleti feladatokat ellátni, 
- a természetvédelemhez és tájvédelemhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni, 
- természet- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat végrehajtani, a végrehajtást ellen-

őrizni,  
- az értékeket veszélyeztető és természeti érdekeket sértő, károsító személyeket igazoltatni, fel-

tartóztatni, szabálysértési-, vagy büntető-, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezni, helyszíni 
bírságot kiszabni, 

- közösségi kapcsolatokat fejleszteni (természetvédelmi- és ökoturizmus, természetvédelemmel 
foglalkozó civil szervezetekkel együttműködni) , 

- települési zöldfelület-gazdálkodási és -fenntartási feladatokat ellátni, 
- természetvédelmi projektekben – projekttervezés, projektmenedzsment feladatokat ellátni. 
 

A természetvédelmi szaktechnikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai 
program 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét az 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

39.12. Vidékfejlesztési szaktechnikus 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Képzési idő: 1 év 

Azonosító száma: 55 581 04 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdaság 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: Mezőgazdasági technikus 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: Gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: - 

Betölthető munkakörök: 
Vidékfejlesztési technikus, Falugazdász (technikus), Mezőgazda-
sági asszisztens, Háztáji mezőgazdasági technikus, Mezőgazdasági 
technikus, Mezőgazdasági fejlesztőtechnikus 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A vidékfejlesztési szaktechnikus feladata az élelmiszertermelés mellett, a mezőgazdasági környezet 
megóvása, a tájfajták, helyi termékek előállításnak és értékestének szervezése. Segíti az önkormány-
zatok és vidéki közösségek értékőrző és foglalkozás bővítő törekvését, szervezi és vezeti a kapcsolódó 
munkákat. Részt vesz a komplex településfejlesztési projektek kidolgozásában, pályázatok elkészítésé-
ben és megvalósításában. A végzettsége alapján középvezetői feladatok ellátására alkalmas önkor-
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mányzatoknál, vidékfejlesztési hivatalokban, szakhatóságoknál. Alkalmas mezőgazdasági, vidékfejlesz-
tési vállalkozás önálló működtetésére, vidéki turizmus, kisüzemi élelmiszertermelés- és feldolgozás, 
bioenergia termelés terén. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- Környezetkímélő technológiákat alkalmazni, 
- Fenntartható gazdálkodást folytatni, 
- Nemzeti és- EU-s előírásokat alkalmazni, 
- Szakmai és kultúrális programokat szervezni, 
- Településfejlesztési és marketing munkát végezni, 
- A településfejlesztési szervezetekkel együttműködni, 
- A mezőgazdasági termelésen kívüli vidéki jövedelemszerzésre, 
- Kisüzemi élelmiszertermelést és termékfeldolgozást folytatni, 
- Gyógy- és fűszernövényeket,tájfajtákat termeszteni, 
- Helyi terméket értékesíteni, 
- Falusi vendéglátást folytatni, 
- Részt venni a térségi turizmus fejlesztésében, 
- Energia növényeket termeszteni, bioenergiát előállítani, 
- Vidékfejlesztési pályázatot készíteni, 
- A gazdálkodókkal kapcsolatot tartani, 
- A szakhatóságokkal egyeztetni. 
 

A vidékfejlesztési szaktechnikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai prog-
ram 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 5. számú melléklete tartalmazza. 
 

39.13. Növényvédelmi szaktechnikus 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Képzési idő: 1 év 

Azonosító száma: 55 621 02 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Kertészet és parképítés 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: Mezőgazdasági technikus 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: Gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: - 

Betölthető munkakörök: 

Falugazdász (technikus), Háztáji mezőgazdasági technikus, Kertész 
és növényvédelmi technikus, Mezőgazdasági asszisztens, Mező-
gazdasági technikus, Növénytermesztési szaktechnikus, Méregfe-
lelős (növényvédelem), Méregkamra-kezelő, Növényvédelmi bri-
gád vezetője, Növényvédelmi és növény-egészségügyi technikus, 
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Növényvédelmi szaktechnikus, Növényvédelmi technikus, Nö-
vényvédő (technikus), Növényvédő és méregraktár-kezelő, Nö-
vényvédő növénytermesztésben és kertészetben, Permetezőmes-
ter, Vegyszeres növényvédő (technikus), Vegyszerező (technikus), 
Növénytermesztési brigád vezetője, Növénytermesztő, Traktorve-
zető, Vegyszeres növényvédőgép kezelője 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A növényvédelmi szaktechnikus a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrákhoz kapcsolódó növényvé-
delmi szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít.  
A végzett szakemberek képesek a növényvédelem terén a korszerű növényvédelmi eljárások alkalma-
zásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására. Enciklopédikus isme-
reteik felhasználásával alkalmassá válik a tervszerűen, előrejelzésre alapozottan elvégzett különböző 
integrált (agrotechnikai, fizikai, biológiai, kémiai) növényvédelmi eljárások kisüzemekben történő ön-
álló elvégzésére. A szakterületen felkészültek az előírt követelményrendszerek betartására, a mérgező 
anyagokkal történő biztonságos munkavégzésre, tevékenységük megfelelő adminisztrálására. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- megtervezni, megszervezni, elvégezni, elvégeztetni a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák 

előrejelzésre alapozott, integrált növényvédelmét, 
- munkája során szakmai információkra alapozottan szakszerűen a növényvédő szereket árusítani, 

vásárolni, szállítani, tárolni, raktározni, a keletkező veszélyes hulladékok megsemmisítéséről 
gondoskodni, 

- önállóan végezni a különböző típusú növényvédelmi gépek beállítását, működtetését, javítását 
és karbantartását, 

- betartani és betartatni a növényvédelmi munkák munka-, környezet- és természetvédelmi elő-
írásait, az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos előírásokat. Mérgezés, baleset esetén munka-
társi elsősegélynyújtást végezni, 

- megfelelően adminisztrálni növényvédelmi tevékenységét. 
 

A növényvédelmi szaktechnikus szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai prog-
ram 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 5. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

40. SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPESÍTÉSEK 

 
 

40.1. Kertész 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 622 02 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Kertészet és parképítés 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 
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Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: iskola vagy iskolai tangazdaság 

 2 éves szakmai képzés esetén: iskolai tangazdaság vagy gaz-
dálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 

 2 éves szakmai képzés 

 Zöldség- és gyümölcstermesztő 

 Gyógy- és fűszernövénytermesztő 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 

Fóliakertész, Fóliás zöldségtermesztő, Kertész, zöldségtermesztés, 
Palántanevelő, Üvegházizöldség-termesztő, Zöldség- és fűszernö-
vény-termelő, Zöldségtermesztő, Gyümölcsfagondozó, Gyümölcs-
termesztő, Szőlő- és gyümölcstermesztő, Szőlőmunkás, Szőlőoltó, 
-metsző, Szőlőtermesztő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. 
A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység 
végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarí-
tása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítá-
sát a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
-  gyümölcstermesztési feladatokat ellátni, 
-  szőlőtermesztési feladatokat ellátni, 
-  zöldségtermesztési feladatokat ellátni, 
-  eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani, 
-  dokumentációt használni, készíteni, 
-  szervezési feladatokat ellátni, 
-  piaci előkészítést végezni, 
-  értékesítést végezni, 
-  vállalkozást alapítani, működtetni, 
-  tervet, kalkulációt készíteni. 

A kertész képzés szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú mel-
léklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.2. Dísznövénykertész 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 622 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Kertészet és parképítés 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 
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Képzés helyszíne: 
 Hajdúböszörmény (székhely) 

 Berettyóújfalu (tagintézmény) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: iskola vagy iskolai tangazdaság 

 2 éves szakmai képzés esetén: iskolai tangazdaság vagy gaz-
dálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 

Csemeteápoló, Csemetegondozó, Csemetekertész, Csemetemű-
velő, Csemeteválogató, Díszfaiskolai kertész, Dísznövény- és virág-
termesztő, Dísznövény- és zöldségtermesztő, Dísznövénykertész, 
Dísznövényszaporító, Facsemete válogató, Facsemete-ápoló, Fa-
csemete-gondozó, Faiskolai és csemetekerti kertész, Faiskolai ker-
tész, Faiskolai lerakatvezető, Faiskolai metsző, szemző, Faiskolai 
munkás, Faiskolai szaporítóanyag-előállító, Faiskolai termesztő, 
Kertgondnok, Növényházi dísznövénytermesztő, Szabadföldi dísz-
növénytermesztő, Üvegházidísznövény-termesztő, Virágkertész, 
Virágtermesztő, Virágzöld termelő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznö-
vények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gya-
korlatban. A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás 
létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló ha-
tályos jogszabályok rendelkezései alapján. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
-  dísznövénytermesztési feladatokat ellátni, 
-  a törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni, 
-  vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni, 
-  vállalkozási tevékenységet folytathatni, 
-  tervezést, szervezést végezni, 
- tervet készíteni, kalkulációt végezni, 
- pályázatot írni, üzleti tervet készíteni, 
-  előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni, 
-  szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani, 
-  növényt nevelni, neveltetni, 
- növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni, 
-  csomagolást végezni, végeztetni, 
- piaci előkészítést végezni, végeztetni, 
-  eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani, 
- értékesítést végezni, végeztetni, 
-  irányítási, szervezési feladatokat ellátni, 
-  dokumentációt használni, készíteni, készíttetni, 
-  előírások szerint dolgozni, dolgoztatni, 
- kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni, 
- tevékenységét előírások szerint dokumentálni. 
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A dísznövénykertész szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú 
melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.3. Erdészeti szakmunkás 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 623 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Erdészet és vadgazdálkodás 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 

 3 éves szakmai képzés esetén: 9. évfolyam iskola, 9-10. évfo-
lyam iskolai tangazdaság vagy gazdálkodó szervezet 

 2 éves szakmai képzés esetén: iskolai tangazdaság vagy gaz-
dálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 

Erdész-segéd, Erdőfelújító, Erdőfenntartó, Erdőkerülő, Erdőtele-
pítő, Erdészeti munkás, Láncfűrészkezelő, Fakitermelő, Fakiter-
melő erdőtisztító, Favágó, Fűrészes (erdőművelő), Kérgező, fa-
ragó, Kézi és gépi favágó (kisgépes), Kézi fakitermelő, Erdészeti 
felkészítőgép kezelője, Erdészeti motorfűrészkezelő, Erdészeti ra-
kodógép kezelője, Erdőművelési gépkezelő, Faaprítógép-kezelő, 
Erdei melléktermékgyűjtő és –hasznosító, Erdeitermés-gyűjtő, 
Vadbefogó, Vadetető, vadtakarmányozó 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Az erdészeti szakmunkásképzés célja: az erdő- és vadgazdálkodás számára olyan megfelelő biológiai 
ismeretekkel, széleskörű műszaki és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek biztosítása, akik 
az erdő- és vadgazdálkodás során előforduló, technikusi képzettséget nem igénylő valamennyi fel-
adatot, munkafolyamatot képesek önállóan elvégezni.  
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 

 Fakitermelési műveleteket elvégezni, 
- Erdőművelési feladatokat megoldani, 
- Vállalkozást indítani, működtetni, 
- Motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni, 
- Erő-és munkagépeket kezelni, karbantartani, 
- Közelítő-gépeket, rakodógépeket, felkészítő-gépeket kezelni, 
- Felismerni a legfontosabb fa-és cserjefajokat, 
- Vadgazdálkodási berendezéseket készíteni, vadetetést végezni. 
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Az erdészeti szakmunkás szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. 
számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.4. Gazda 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 621 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdaság 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: 
 Hajdúböszörmény (székhely) 

 Berettyóújfalu (tagintézmény) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 9. évfolyam iskola, 10-11. év-

folyam gazdálkodó szervezet 

 2 éves szakmai képzés esetén: gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: Állat- és növénytermesztő, Önálló gazda, Őstermelő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges el-
méleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is 
rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környe-
zetkímélő technológiákkal képes elvégezni. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- talaj-előkészítést, vetést végezni, 
-  a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, 
- növényápolást végezni, 
-  gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni, 
-  tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, 
-  állatot takarmányozni, 
-  állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani, 
-  állatot szaporítani, 
-  gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, 
-  környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, 
-  kereskedelmi tevékenységet végezni, 
-  vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, 
-  önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni, 
-  alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni. 
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A gazda szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú melléklete, 
a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.5. Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 621 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdaság 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Berettyóújfalu (tagintézmény) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: iskola 

 2 éves szakmai képzés esetén: gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: - 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 
Őstermelő, Gazdaasszony, Falusi vendéglátó, Áru-előkészítő, Ne-
velőszülő, Házi szociális munkás, Családgondozó, Piaci, utcai zöld-
séges, Házi ápoló, Háztartási alkalmazott 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A mezőgazdasági gazdaasszony családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények 
között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb házi-
állatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos 
munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásá-
ról. Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgaz-
dasági termék előállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, 
népművészeti lehetőségeit. Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, család-
jának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtoká-
ban képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve rész-
feladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez 
segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állat-
gondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. 
Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- állattartás, növénytermesztés mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a 

feladatokat végrehajtani 
- mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat eladásra előkészíteni, 

árusítani, 
- kulturált életvitelt folytatni 
- családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhada-

rabokat megvarrni, kézimunkát készíteni 
- családi pénzügyi tervet készíteni 
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- konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni 
- szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni 
- pályázatokat előkészíteni 
- állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani 
- bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet 
- falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni 
- gondozni a virágoskertet és a háziállatokat 
- termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni 
- szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön) 
- ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni 
- gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcso-

lódó információkat gyűjteni, felhasználni 
- tájegységnek megfelelő programokat szervezni 
- népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni 
- árubeszerzést végezni 
- szakhatóságokkal kapcsolatot tartani 
- szálláshelyeket kialakítani és berendezni 
- vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni 
- teríteni, ételt, italt felszolgálni 
- gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról 
- háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni 
- munka és környezetvédelmi szabályokat betartani 
- dokumentációt vezetni 
- készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani 
- háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend 

biztosítása) elvégezni 
- csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni 
- segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli mun-

kák végzésével 
- szelektív szemétgyűjtést megvalósítani 
- lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményei-

nek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni 
- textíliák mosását, javítását végezni 
 

A mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a 
Pedagógiai program 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartal-
mazza. 
 

40.6. Húsipari termékgyártó 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 541 03 

Szakmacsoport: Élelmiszeripar 

Ágazat: Élelmiszeripar 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 
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Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: gazdálkodó szervezet 

 2 éves szakmai képzés esetén: gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 

Bolti hentes, Állatbontó, Állatkábító, Állatszúró, Bélfeldolgozó, 
Böllér, Csontozó, Disznósajtkészítő, Forrázó, Hentes és mészáros, 
Hús- és szalonnasózó, pácoló, Húsaprító, Húselőkészítő, Húsfüs-
tölő, Húsipari termékgyártó, Húsosztályozó, Hús-sózó, Húsvizs-
gáló, Hússzeletelő, Kézi csontozó (húsipari), Kolbászkészítő, Kol-
bászpározó, Mészáros, Pácoló, fűszerező, Sertéscsontozó, Sertés-
minősítő, Sonkafőző, Sonkatöltő, Szalámitöltő, Szalonnasózó, Szá-
razáru készítő, Zsírolvasztó 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek darabolása, 
csontozása, formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása és érté-
kesítése. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- átvenni a munkaterületet, 
-  felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket, 
-  betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat, 
-  elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végezni, 
-  darabolást, csontozást végezni, 
-  másodlagos feldolgozást végezni, 
- félkész és késztermékeket készíteni, 
- hőkezelt húskészítményeket gyártani, 
- sózott, pácolt húskészítményeket gyártani, 
- nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyártani, 
- konzervet készíteni, 
- befejező műveleteket végezni, 
- eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni, 
- betartani a tevékenységre vonatkozó előírásokat, 
- alapméréseket végezni, 
- adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni, 
- a félkész vagy készterméket átadni a hűtő- vagy tároló raktárnak. 
 

A húsipari termékgyártó szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. 
számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.7. Pék 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 541 05 

Szakmacsoport: Élelmiszeripar 

Ágazat: Élelmiszeripar 
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Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: 
 Hajdúböszörmény (székhely) 

 Berettyóújfalu (tagintézmény) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 9. évfolyam iskola, 10-11. év-

folyam gazdálkodó szervezet 

 2 éves szakmai képzés esetén: gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 

Pék, Gyorspékségi sütő és eladó, Fagyasztott pékáru sütő (látvány 
sütöde), Gyorsfagyasztott tésztagyártó, Finompékáru gyártó, Da-
gasztó, Morzsakészítő, Péksütemény készítő, Pereckészítő, Perec-
sütő, Pászkatészta-készítő, Réteslapkészítő, Sütőipari munkás, 
Nyerstészta feladó, Sütőipari táblázó, Sütőipari vető, Mézeskalács-
készítő, Teasütemény gyártó, Tésztakészítő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A pék képes együttműködve munkahelyi vezetőivel, szakemberekkel, munkavállalókkal, bármely sütő-
ipari termék kiváló minőségű előállítására úgy kisüzemben, mint nagyüzemben. A gyártás előkészítését 
követően (felkészül a munkára, előkészíti a munkafolyamatokat, alapméréseket végez) a kenyerek ké-
szítéséhez és a péksütemények-finom pékáruk gyártásához (vizes, tejes, dúsított, tojással dúsított, om-
lós, leveles, egyéb) tésztát készít, majd azt feldolgozza. Mézes tésztát készít, majd azt feldolgozza. Fi-
nom pékárukhoz tölteléket készít. A feldolgozott tésztát keleszti, vetés előkészítő műveletet végez, 
majd beállítja a sütési paramétereket és a megkelt félkész-terméket kemencébe helyezi. Mézes tésztát 
formázza és előkészíti sütésre. Ellenőrzi a sütés folyamatát. Befejező műveleteket végez. A késztermé-
ket megfelelő módon tárolja, minősíti és készíti elő szállításra. Munkavégzése során eszközöket hasz-
nál, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet és betartja az egyes tevékenységekre vonatkozó (minő-
ségi, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint üzemi) előírásokat. 
Több ízben adminisztrációs (minőségvizsgálat, gyártmánylap, anyagnorma számítás, nyomon-követhe-
tőségi bizonylatok) munkát is végez. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- felkészülni a munkára, 
- előkészíteni a munkafolyamatokat, 
- alapméréseket végezni, 
- eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni, 
- befejező műveleteket végezni, 
- tésztát készíteni, 
- tölteléket készíteni, 
- feldolgozni a tésztát, 
- tésztát keleszteni, 
- tésztát sütni, 
- tészta felületét kezelni, 
- mézeskalácsot készíteni és díszíteni, 
- betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat, 
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- adminisztrációs munkát végezni. 
 

A pék szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú melléklete, a 
szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.8. Mezőgazdasági gépész 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 521 08 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdasági gépész 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: 
 Hajdúböszörmény (székhely) 

 Berettyóújfalu (tagintézmény) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 9. évfolyam iskola, 10-11. év-

folyam gazdálkodó szervezet vagy iskolai tangazdaság 

 2 éves szakmai képzés esetén: gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 

Traktorvezető, Vegyszeres növényvédőgép kezelője, Önjáró beta-
karítógép kezelője, Talajjavítási gépkezelő, Talajtisztító gépkezelő, 
Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője, Mezőgazdasági kotró-
gépkezelő, Mezőgazdasági rakodógép kezelő, Nádvágó gépkezelő, 
Növényvédő gépész, Cséplőgépkezelő, Csíráztató-gépkezelő, Fejő- 
és tejkezelő gép kezelője 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodó-
gépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemel-
tetése. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával össze-

függő feladatok megoldásában 
- karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket, 
- elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait, 
- közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések nagyjavításában. 
 

A mezőgazdasági gépész szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. 
számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét az 6. számú melléklete tartalmazza. 
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40.9. Állattartó szakmunkás 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 621 03 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdaság 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: 
 Hajdúböszörmény (székhely) 

 Berettyóújfalu (tagintézmény) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 9. évfolyam iskola, 10-11. év-

folyam gazdálkodó szervezet 

 2 éves szakmai képzés esetén: gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 
Gépi fejő, Juhgondozó, Sertésgondozó, Szarvasmarha-gondozó, 
Tehenész, Baromfigondozó, Baromfitartó és –tenyésztő, Keltető-
gép-kezelő, Keltetőüzemi dolgozó 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) 
tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környe-
zetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az 
egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattar-
tás gépein. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- állatjóléti, állategészségügyi és higiéniai feladatokat ellátni, 
- elvégezni a takarítási, tisztítási és fertőtlenítési feladatokat, 
- takarmányozni, etetni és itatni az állatokat, 
- gondozni az állatokat, 
- elvégezni a szaporítási és utódgondozási feladatokat, 
- az állattartás gépeit működtetni, beállítani, karbantartani, 
- elvégezni az épületek, építmények karbantartását, 
- elvégezni a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat, 
- vezetni az állattartó telep nyilvántartásait, bizonylatait, 
- piaci ismeretei révén elvégezni a beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat. 
 

Az állattartó szakmunkás szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. 
számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét az 6. számú melléklete tartalmazza. 
  



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – III. Szakmai Program 

47. 

40.10. Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 541 08 

Szakmacsoport: Élelmiszeripar 

Ágazat: Élelmiszeripar 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: 
 Hajdúböszörmény (székhely) 

 Berettyóújfalu (tagintézmény) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 9. évfolyam iskola, 10-11. év-

folyam gazdálkodó szervezet 

 2 éves szakmai képzés esetén: gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 

Gazdaasszony, Falusi vendéglátó, Háztartási alkalmazott, Piaci, ut-
cai zöldséges, Sörfőző, Fehérsajtkészítő, Gomolyaalapanyag-ké-
szítő, Kefír-, joghurtkészítő, Keménysajt-készítő, Lágysajt-kezelő, 
Sajt- és vajkészítő, Sajtkészítő, Tejfeldolgozó, Tejföl- és túróké-
szítő, Gyümölcsfeldolgozó, Káposztasavanyító, Zöldség szárító, 
Zöldség tartósító, Cefréző, Gyümölcslékészítő, Szörpkészítő, Disz-
nósajtkészítő, Húsfüstölő, Kézi csontozó (húsipari), Kolbászkészítő, 
Szárazáru készítő, Zsírolvasztó, Péksütemény készítő, Perecké-
szítő, Mézeskalács-készítő, Tésztakészítő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Kistermelői élelmiszerelőállítóként komplex feladatokat végez. Tevékenységi körének megfelelően az 
alapanyag előállításán keresztül a feldolgozáson át, az elkészített élelmiszer értékesítéséig. A tevékeny-
ség során figyelembe veszi környezetének hagyományait, a tájegység jellegéből adódó egyedi lehető-
ségeket. Munkája során betartja a mindenkor érvényben lévő jogszabályi előírásokat, különös figyel-
met fordít a higiéniai-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra. Az általa előállított élelmiszer-
ipari termékeket az előállítás helyének megfelelő régión belül vagy a régióhoz közel értékesíti, mely 
történhet piacon, a kistermelő által végzett házhozszállítással, vagy vendégasztal szolgáltatás kereté-
ben. Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biz-
tosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékkel vagy az általa betakarított, összegyűjtött va-

don termő alaptermékkel, vagy saját beszerzésű alapanyagból készített termékkel közvetlenül a 
fogyasztót ellátni, 

- falusi vendégasztalt üzemeltetni, 
- kistermelői zöldség- és gyümölcskészítményeket az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások 

figyelembevételével előállítani, 
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- kistermelői húsfeldolgozást végezni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevé-
telével, 

- kistermelői, kézműves sütőipari termékeket készíteni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírá-
sok figyelembevételével, 

- kistermelői, kézműves cukrász- és édesipari termékeket készíteni az élelmiszerbiztonság és a hi-
giéniai előírások figyelembevételével, 

- kistermelői, erjedésipari termékeket készíteni az élelmiszerbiztonság, higiéniai és jövedéki elő-
írások figyelembevételével, 

- kistermelői, kézműves tejtermékeket, sajtot készíteni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírá-
sok figyelembevételével, 

- kulturált életvitelt folytatni, 
- konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni, 
- szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, 
- pályázatokat előkészíteni, 
- állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, 
- falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni, 
- termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni, 
- szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön), 
- árubeszerzést végezni, 
- szakhatóságokkal kapcsolatot tartani, 
- gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról, 
- háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni, 
- munka tűz-, és környezetvédelmi szabályokat betartani, 
- dokumentációt vezetni, 
- készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani, 
- szelektív hulladékgyűjtést megvalósítani. 
 

A Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a 
Pedagógiai program 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartal-
mazza. 
 

40.11. Családi gazdálkodó 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 814 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdaság 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 8 osztály végzettség 

 2 éves szakmai képzés esetén: szakmai vizsga 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: 
 Hajdúböszörmény (székhely) 

 Berettyóújfalu (tagintézmény) 

Gyakorlat szervezése: 
 3 éves szakmai képzés esetén: 9. évfolyam iskola, 10-11. év-

folyam gazdálkodó szervezet 

 2 éves szakmai képzés esetén: gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 
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Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 
Őstermelő, Gazdaasszony, Falusi vendéglátó, Áru-előkészítő, Ne-
velőszülő, Házi szociális munkás, Családgondozó, Piaci, utcai zöld-
séges, Házi ápoló, Háztartási alkalmazott 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között 
megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok 
tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos mun-
kákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról. 
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek 
nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok ház-
tartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyé-
neknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyer-
mek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). 
Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, 
a munkahelyén keletkező hulladékot. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- állattartás, növénytermesztés, kertészet mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét meg-

tervezni, a feladatokat végrehajtani, 
- mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat saját felhasználásra és 

eladásra előkészíteni, árusítani, 
- kulturált életvitelt folytatni, 
- családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhada-

rabokat megvarrni, kézimunkát készíteni, 
- családi pénzügyi tervet készíteni, 
- konyhai, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni, 
- szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, 
- pályázatokat előkészíteni, 
- állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, 
- bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet, 
- gondozni a virágoskertet és a háziállatokat, 
- termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni, 
- ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint speciális étrendi igényeknek megfelelő, diabetikus, vege-

táriánus ételeket elkészíteni, 
- gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni, 
- árubeszerzést végezni, 
- szakhatóságokkal kapcsolatot tartani, 
- a családi étkezésekhez teríteni, ételt, italt felszolgálni, 
- gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról, 
- háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni, 
- munka- és környezetvédelmi szabályokat betartani, 
- dokumentációt vezetni, 
- készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani, 
- háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend 

biztosítása) elvégezni, 
- csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni, 
- segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli mun-

kák végzésével, 
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- szelektív szemétgyűjtést megvalósítani, 
- lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményei-

nek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni, 
- textíliák mosását, javítását végezni. 
 

A Családi gazdálkodó szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú 
melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.12. Zöldség- és gyümölcstermesztő 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Képzési idő: 1 év 

Azonosító száma: 35 622 02 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Kertészet és parképítés 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: Kertész szakképesítés 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: Iskola 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 

Fóliakertész, Fóliás zöldségtermesztő, Fűszerpaprika-termesztő, 
Gombatermesztő, Hagymatermesztő, Kertész, zöldségtermesztés, 
Palántanevelő, Paprikatermesztő, Paradicsomtermesztő, Spárga-
termesztő, Szántóföldi zöldség-termesztő, Üvegházizöldség-ter-
mesztő, Zöldség- és fűszernövény-termelő, Zöldségtermesztő, Bo-
gyósgyümölcs-termesztő, Csonthéjasgyümölcs-termesztő, Diny-
nyekertész, Dinnyetermesztő, Gyümölcsfagondozó, Gyümölcster-
mesztő, Szőlő- és gyümölcstermesztő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A zöldség- és gyümölcstermesztő feladata gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporí-
tása, telepítése, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények termesztéstechnológiai munkái, a 
tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása 
és értékesítése. 
A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatá-
lyos jogszabályok rendelkezései alapján. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- gyümölcstermő növények termesztéstechnológiai feladatait ellátni, 
- zöldségnövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni, 
- eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani, 
- dokumentációt használni, készíteni, 
- szervezési feladatokat ellátni, 



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – III. Szakmai Program 

51. 

- piaci előkészítést végezni, 
- értékesítést végezni, 
- vállalkozást alapítani, működtetni, 
- tervet, kalkulációt készíteni. 
 

A zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai prog-
ram 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.13. Gyógy- és fűszernövénytermesztő 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Képzési idő: 1 év 

Azonosító száma: 35 622 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Kertészet és parképítés 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: Kertész szakképesítés 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: Gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 
Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és –feldolgozó, Gyógy-
növényismerő és –termelő, Gyógynövénygyűjtő, Fűszernövény-
termesztő, Zöldség- és fűszernövény-termelő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A gyógy- és fűszernövénytermesztő feladata gyógy- és fűszernövények szaporítása, telepítése, a gyógy- 
és fűszernövények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üze-
meltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. 
A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatá-
lyos jogszabályok rendelkezései alapján. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- gyógynövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni, 
- fűszernövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni, 
- eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani, 
- dokumentációt használni, készíteni, 
- szervezési feladatokat ellátni, 
- piaci előkészítést végezni, 
- értékesítést végezni, 
- vállalkozást alapítani, működtetni, 
- tervet, kalkulációt készíteni. 
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A gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai 
program 1. számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.14. Mezőgazdasági gépjavító 

 
A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Képzési idő: 1 év 

Azonosító száma: 35 622 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdasági gépész 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: Mezőgazdasági gépész szakképesítés 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: Gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 
Autódaru-szerelő, Dózer szerelő, Helyhez kötött gép szerelője, ja-
vítója, Hidraulika szerelő, Kompresszorszerelő, Rakodógép-sze-
relő, Szállítószalag szerelő, Targoncaszerelő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Átveszi az mezőgazdasági erő- és munkagépet. Mezőgazdasági gépeket üzemeltet. Karbantartást, javí-
tást végez. Erő- és munkagépet karbantartásra, javításra előkészít. Előkészíti a gépet javításra. Gépet 
szétszerel. Hibafelvételt végez. Javítást végez. Gépet összeszerel. Erő- vagy munkagépre hidraulikus 
egységet javít, felszerel. Erő- vagy munkagépre elektromos egységet javít, felszerel. Karbantartja, fris-
síti a mérőműszereket, szoftvereket. Belsőégésű motort diagnosztizál, javít, szerel. Erő- vagy munka-
gépet karbantart, javít. Dokumentációt készít. Vállalkozást vezet. Továbbképzésen vesz részt. Betartja 
a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával össze-

függő feladatok megoldásában, 
- közreműködni a munkafeladatok szervezésében, végrehajtásában. 
 

A mezőgazdasági gépjavító szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. 
számú melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

40.15. Biogazdálkodó 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Képzési idő: 1 év 

Azonosító száma: 35 621 02 
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Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdaság 

Képzés felté-
tele: 

Végzettség: Gazda szakképesítés 

Alkalmasság: 
 egészségügyi: igen 

 pályaalkalmassági: nem 

Képzés helyszíne: Hajdúböszörmény (székhely) 

Gyakorlat szervezése: Gazdálkodó szervezet 

Kollégiumi ellátás: Hajdúböszörmény 

Továbbtanulási lehetőség: 
 2 éves szakmai képzés 

 2 éves érettségire felkészítő képzés 

Betölthető munkakörök: 
Biogazda (növénytermesztő), Biogyümölcs-termesztő, Biokertész, 
Bionövény-termesztő (biogazdálkodó), Biotermesztő, Biozöldség-
termesztő, Biogazda, Ökogazda, Önálló gazda, Őstermelő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A biogazdálkodó feladata olyan mezőgazdasági vállalkozás létesítése, illetve üzemeltetése, amely fenn-
tartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesz-
tést folytat. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztést végezni, 
- Ökológiai szemléletű állattartási tevékenységet végezni, 
- Ökológiai szemléletű kertészeti tevékenységet folytatni, 
- Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, 
- Környezetbarát módon termelni, 
- Alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet végezni, 
- Megfigyeléseket, méréseket végezni 
- Környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végezni, 
- A megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként hasznosítani. 
 

A biogazdálkodó szakképesítés tantárgyi rendszerét, óraszámát a Pedagógiai program 1. számú 
melléklete, a szakképesítés helyi tantervét a 6. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

41. ÉRETTSÉGI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK 

 
 

41.1. Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 

 
Szakgimnázium környezetvédelem ágazatban tanuló diák a 12. évfolyamon az érettségi végzettség 

birtokában Hulladékfelvásárló és –gazdálkodó szakképesítést szerez. 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 31 851 02 

Szakmacsoport: Környezetvédelem 
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Ágazat: Környezetvédelem 

Betölthető munkakörök: 
Papír-, vas- és színesfém átvevő, Színesfém-felvásárló, Vas- és 
fémhulladékgyűjtő, Hulladékfelvásárló, MÉH-átvevő, 
Hulladékátvevőhely-kezelő, Hulladéktelep-kezelő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A hulladékfelvásárló és -gazdálkodó feladata a hulladékok felvásárlása, értékesítése, gyűjtése, tárolása, 
a telepen végzett előkészítő technológiák biztonságos működésének irányítása. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat alkalmazni, 
- számlákat, nyugtákat, bizonylatokat kiállítani, 
- nyilvántartásokat vezetni, adatszolgáltatásokat végezni 
- hulladékmérésekkel és szemrevételezéssel felismerni és ellenőrizni a hulladékok minőségét 
- a felvásárolt hulladékokat a további feldolgozásnak megfelelően gyűjteni és tárolni. 
 

41.2. Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs 
 

Szakgimnázium élelmiszeripar ágazatban tanuló diák a 12. évfolyamon az érettségi végzettség bir-
tokában Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs szakképesítést szerez. 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 31 541 14 

Szakmacsoport: Élelmiszeripar 

Ágazat: Élelmiszeripar 

Betölthető munkakörök: 
Minőségbiztosítási asszisztens, Minőségbiztosítási ügyintéző, Mi-
nőségirányítási megbízott, Termékvizsgáló, Élelmiszervizsgáló 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Az élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs képes önállóan vagy mérnöki irányítással 
kezelni a minőségbiztosításhoz szükséges műszereket és a dokumentációt nyilvántartani. Ismeri a mi-
nőségbiztosításhoz szükséges előírásokat, közreműködik az üzemi szabályozások kialakításában, részt 
vesz a folyamatszabályozásban, javaslatot tesz az ellenőrzési módszerekre. Közreműködik a dokumen-
tációk kidolgozásában, hibaanalíziseket végez. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- munkaterületet, munkafolyamatokat előkészíteni, 
- mintát venni, mintát előkészíteni, 
- alapvető mikrobiológiai, higiéniai vizsgálatokat végezni, 
- jogszabályokat értelmezni, 
- minőségbiztosítási dokumentumokat, nyilvántartásokat létrehozni, kezelni, 
- auditokon részt venni, 
- együttműködni a vezetőkkel, a termelés irányítóival. 
 

41.3. Agrár vállalkozó 

 
Szakgimnázium agrár gépész ágazatban tanuló diák a 12. évfolyamon az érettségi végzettség birto-

kában Agrár vállalkozó szakképesítést szerez. 
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A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 51 621 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Agrár gépész 

Betölthető munkakörök: Állat- és növénytermesztő, Ökogazda, Önálló gazda, Őstermelő 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Az agrár vállalkozó családi méretű mezőgazdasági vállalkozást alapít, működtet. A végzett szakembe-
rek képesek kiválasztani a gazdálkodási és adózási szempontból legmegfelelőbb vállalkozási formát, a 
piaci igények felmérése alapján termékszerkezetet meghatározni, hatékony értékesítési módokat a 
termékszerkezethez illeszteni, gazdálkodási folyamatát adminisztrálni. A vállalkozást a jogszabályok-
nak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a 
megfelelő forrásokat. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani vállalkozását, 
- pénzügyi tervezésre, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását, 
- mezőgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelően adminisztrálni, 
- termelési eszközeit gazdasági szempontok szerint értékelni, fejleszteni, 
- a piaci információk alapján mezőgazdasági, kistermelői élelmiszer terméket fejleszteni, 
- meghatározni termékei, szolgáltatásai árát, értékesítésének folyamatát, 
- piacbefolyásolást végezni, 
- adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert ki-

alakítani, működtetni, 
- mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni, 
- tevékenységéhez kiválasztani a legmegfelelőbb adózási módot, 
- a termékelőállítási, szolgáltatási folyamat anyag, eszköz és élőmunka igényét meghatározni. 
 

41.4. Állattartó szakmunkás 

 
Szakgimnázium mezőgazdaság ágazatban tanuló diák a 12. évfolyamon az érettségi végzettség bir-

tokában Állattartó szakmunkás szakképesítést szerez. 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 34 621 03 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Mezőgazdaság 

Betölthető munkakörök: 
Gépi fejő, Juhgondozó, Sertésgondozó, Szarvasmarha-gondozó, 
Tehenész, Baromfigondozó, Baromfitartó és –tenyésztő, Keltető-
gép-kezelő, Keltetőüzemi dolgozó 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) 
tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környe-
zetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az 
egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattar-
tás gépein. 
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A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- állatjóléti, állategészségügyi és higiéniai feladatokat ellátni, 
- elvégezni a takarítási, tisztítási és fertőtlenítési feladatokat, 
- takarmányozni, etetni és itatni az állatokat, 
- gondozni az állatokat, 
- elvégezni a szaporítási és utódgondozási feladatokat, 
- az állattartás gépeit működtetni, beállítani, karbantartani, 
- elvégezni az épületek, építmények karbantartását, 
- elvégezni a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat, 
- vezetni az állattartó telep nyilvántartásait, bizonylatait, 
- piaci ismeretei révén elvégezni a beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat. 
 

41.5. Természetvédelmi munkatárs 

 
Szakgimnázium erdészet és vadgazdálkodás ágazatban tanuló diák a 12. évfolyamon az érettségi 

végzettség birtokában Természetvédelmi munkatárs szakképesítést szerez. 
 

A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 32 850 01 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Erdészet és vadgazdálkodás 

Betölthető munkakörök: 
Mezőgazdasági szakmunkás, Kertészeti kisegítő, Kaszáló, Kazalozó, 
Csordás, gulyás, pásztor, Erdei melléktermékgyűjtő, és –haszno-
sító, Erdeitermés-gyűjtő, Gombaszedő, Ügyféltájékoztató 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A természetvédelmi munkatárs feladata a természetvédelemi őrszolgálat, a természetvédelmi terüle-
tek fenntartása, az élőhely-rekonstrukcióval érintett területek, az ökoturizmus, környezeti nevelés, va-
lamint a környezeti tényezők indikációjának területén megfelelő biológiai-, ökológiai-, ügyviteli-, infor-
mációs és kommunikáció technikai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, a természetvédelem-
mel és környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek ismerete, elvégzése. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- mérések, méréssorozatok precíz kivitelezését végrehajtani, 
- a természetvédelmi szempontból jelentőséggel rendelkező fajokat felismerni, 
- adatrögzítés során informatikai eszközöket kezelni, 
- munkájával kapcsolatos dokumentációt kitölteni, 
- egyszerű terület-, talajművelő és növényvédelmi eszközöket, kéziszerszámokat használni, ke-

zelni, 
- a növényvédelmi, állategészségügyi, területkezelési munkák biztonsági szabályait ismerni és al-

kalmazni, 
- munkavédelmi előírásokat betartani, 
- az ökoturisztikai és az animátori tevékenységeket ismerni és alkalmazni, 
- kapcsolatot tartani. 
 

41.6. Faiskolai kertész 
 

Szakgimnázium kertészet és parképítés ágazatban tanuló diák a 12. évfolyamon az érettségi vég-
zettség birtokában Faiskolai kertész szakképesítést szerez. 
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A szakképesítés iskolai adatlapja: 

Azonosító száma: 31 622 02 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

Ágazat: Kertészet és parképítés 

Betölthető munkakörök: 
Díszfaiskolai kertész, Faiskolai kertész, Faiskolai szaporítóanyag-
előállító 

 
A szakképesítés rövid leírása: 

A díszfák és díszcserjék termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkal-
mazása a gyakorlatban. A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló 
vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról 
szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján. 
 

A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen: 
- dísznövény- termesztési feladatokat ellátni, 
- a törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni, 
- vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni, 
- vállalkozási tevékenységet folytathatni, 
- tervezést, szervezést végezni, 
- tervet készíteni, kalkulációt végezni, 
- pályázatot írni, üzleti tervet készíteni, 
- előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni, 
- szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani, 
- növényt nevelni, neveltetni, 
- növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni, 
- munkavédelmi előírásokat betartani, 
- csomagolást végezni, végeztetni, 
- piaci előkészítést végezni, végeztetni, 
- eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani, 
- értékesítést végezni, végeztetni, 
- irányítási, szervezési feladatokat ellátni, 
- dokumentációt használni, készíteni, készíttetni, 
- előírások szerint dolgozni, dolgoztatni, 
- kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni, 
- tevékenységét előírások szerint dokumentálni. 
 
 

42. SZAKMAI KÉPZÉS TARTALMA 

 
 

42.1. Szakmai képzés tartalma 

 
A szakmai kerettantervek által biztosított szabad órakeret (szabadon felhasználható óraszám) fel-

használását, azaz mely tantárgyra és témakörre fordítja a képzés során az intézmény, a többletóraszá-
mot a Pedagógiai Program 1. számú mellékletében, az Óratervek gyűjteményében található. 
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A szabad sáv a pedagógus azon szabadsága, amelynek során a tantárgyi óraszámon belül a jogsza-
bály által rögzített tartalmon felül további tartalmak vagy a meglévő tartalmak mélyebb szintű oktatása 
történhet. 
 

A szabadsáv és a szabad órakeret felhasználásáról a szakmai munkaközösségek javaslata alapján a 
nevelőtestület döntött, és az igazgató hagyta jóvá. A szabadsáv és a szabad órakeret óraszámainak 
felhasználásakor figyelembe kellett venni a szakmai- és vizsgakövetelményekben meghatározott, teljes 
képzési időre számított elmélet/gyakorlat arányt, valamint a köznevelési és a szakképzési törvényben 
rögzített szervezési előírásokat. 
 

A szabad órakeret és a szabad sáv nem tartalmaz új tananyagtartalmakat egyetlen szakképesítés 
esetében sem. A felhasználható órakeretet a meglévő tananyagtartalom gyakorlására, összefoglalá-
sára, az ismeretek rendszerezésére használja fel az intézményt minden szakképesítés esetén, melyet 
részleteiben az adott tantárgy helyi tanterve illetve az arra épülő éves tanmenet tartalmaz. 
 

42.2. Szakmai gyakorlati képzés 

 
Az intézményben a gyakorlati képzés 

 az iskolai tanműhelyben, vagy 

 az iskolai tangazdaságban tanulószerződéssel, vagy 

 a gazdálkodó szervezeteknél tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodás keretében 
folyik. 

 
A gyakorlati képzés típusa attól függ, hogy 

1) a tanuló sikeresen teljesítette-e a szintvizsga követelményét, illetve 
2) melyik, az iskola által oktatott szakképesítésről van szó. 
 

42.2.1. Szintvizsga 
 

Szakközépiskola 9. évfolyam második félévében, február 1. és április 30. közötti időszakban szint-
vizsgát tesznek a tanulók, amelynek eredményes letétele után a 9. évfolyam összefüggő szakmai gya-
korlatától kezdődően tanulószerződés keretében vehetnek részt a gyakorlati képzésben. A tanuló a 
tanulószerződést a gazdálkodó szervezettel köti meg, amelyet a területi kamara vesz nyilvántartásba. 
Az intézmény és a területi kamara segíti a tanuló tanulószerződésének megkötését. Azok, akik nem 
teljesítik a szintvizsga követelményeit, illetve nem találnak megfelelő képzőhelyet, továbbra is az isko-
lai tanműhelyben részesülnek gyakorlati képzésben. Az érettségi végzettséggel rendelkező tanulóknak 
a tanulószerződés megkötéséhez nem szükséges a szintvizsga. A kétéves szakközépiskolai képzésben 
résztvevő nem érettségizett tanulók a szintvizsga letételét követően tanulószerződés keretében foly-
tathatják a gyakorlatot. 
 

42.2.2.Gyakorlati oktatás típusai szakképesítésenként 
 

Szakgimnáziumi, 5 éves technikus képzés esetén: 
 

Szakképesítés 9. 10. 11. 12. 13. 

Erdésztechnikus, Vadgazdálkodási tech-
nikus, Erdészeti és vadgazdálkodási 

technikus, Mezőgazdasági gépésztech-
nikus, Mezőgazdasági technikus 

iskolai tanműhelyben 
tanulószerződéssel: iskolai 

tangazdaságban vagy gazdál-
kodó szervezetnél 
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Környezetvédelmi technikus, Élelmiszer-
ipari technikus, Élelmiszeripari analiti-

kus technikus 
iskolai tanműhelyben 

iskolai tanműhelyben vagy 
gazdálkodó szervezetnél ta-

nulószerződéssel 

 
Szakgimnáziumi, 2 éves technikus képzés esetén: 

 

Szakképesítés 13. és 14. 

Erdésztechnikus, Vadgazdálkodási technikus, Erdészeti és 
vadgazdálkodási technikus, Mezőgazdasági gépésztechni-

kus, Mezőgazdasági technikus 

tanulószerződéssel: iskolai tangazda-
ságban vagy gazdálkodó szervezetnél 

Környezetvédelmi technikus, Élelmiszeripari technikus, 
Élelmiszeripari analitikus technikus 

iskolai tanműhelyben vagy gazdál-
kodó szervezetnél tanulószerződés-

sel 

 
Szakgimnáziumi szaktechnikusi képzés esetén a gyakorlati oktatása csak gazdálkodó szervezetnél 

történik tanulószerződés keretében. 
 

Szakközépiskolai, 3 éves szakmai képzés esetén: 
 

Szakképesítés 9. 10.. 11. 

Gazda iskola tanműhelyben 
gazdálkodó szervezetnél tanulószerző-

déssel 

Mezőgazdasági gazdaasszony, 
falusi vendéglátó 

iskola tanműhelyben 

Állattartó szakmunkás iskola tanműhelyben 
gazdálkodó szervezetnél tanulószerző-

déssel 

Családi gazdálkodó iskola tanműhelyben 
gazdálkodó szervezetnél tanulószerző-

déssel 

Mezőgazdasági gépész iskola tanműhelyben 
tanulószerződéssel: iskolai tangazdaság-

ban vagy gazdálkodó szervezetnél 

Erdészeti szakmunkás iskola tanműhelyben 
tanulószerződéssel: iskolai tangazdaság-

ban vagy gazdálkodó szervezetnél 

Kertész iskola tanműhelyben 
iskolai tanműhelyben vagy gazdálkodó 

szervezetnél tanulószerződéssel 

Dísznövénykertész iskola tanműhelyben 
iskolai tanműhelyben vagy gazdálkodó 

szervezetnél tanulószerződéssel 

Húsipari termékgyártó gazdálkodó szervezetnél tanulószerződéssel 

Pék iskola tanműhelyben 
gazdálkodó szervezetnél tanulószerző-

déssel 

Kistermelői élelmiszerelőállító, 
falusi vendéglátó 

iskola tanműhelyben 
gazdálkodó szervezetnél tanulószerző-

déssel 

 
Szakközépiskolai, 2 éves illetve 1 éves szakmai képzés esetén minden évfolyamon a gyakorlati ok-

tatás csak gazdálkodó szervezetnél történik tanulószerződés keretében. 
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43. SZAKMAI KÉPZÉS ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE 

 
 

43.1. Szakmai elmélet 

 
A szakmai elméleti tantárgyakra vonatkozóan is ugyanaz a szabály, mint a közismereti tantárgyak-

nál: azaz havonta minimum 1 darab érdemjeggyel történik a tanuló teljesítményének értékelése. 
 

Abban az esetben, ha az adott szakmai tantárgyat témakörönként több pedagógus oktatja, akkor 
az osztálynaplóban a témaköröket kell feltüntetni. Ilyenkor az egyes témakörök átlagolásával, és a ke-
rekítési szabályok alkalmazásával kapjuk meg a szakmai tantárgy minősítését. Az értékelésnél súlyozást 
nem alkalmazunk. 
 

43.2. Szakmai gyakorlat 
 

Azoknál a szakmáknál, ahol a szakmai gyakorlat iskolai illetve tanulószerződéses gyakorlatból áll 
egyszerre, a szakmai gyakorlat végső minősítése e két gyakorlatból tevődik össze. Az értékelésnél a 
súlyozást – hasonlóan a szakmai tantárgyak esetében – nem alkalmazzuk. Ha bármely gyakorlati osz-
tályzat elégtelen, akár az iskolai, akár a tanulószerződéses gyakorlat, akkor a végső szakmai gyakorlat 
osztályzat is elégtelen. 
 

A gyakorlati oktatás típusától függetlenül a gyakorlat minősítése minden hónapban minimum 1 da-
rab érdemjeggyel történik. 
 

Az összefüggő szakmai gyakorlaton elsajátított követelmények érdemjeggyel nem kerülnek minősí-
tésre. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a magasabb évfolyamba lépés feltétele, melynek 
teljesítése vagy nem teljesítése, valamint minősítése – záradék formájában – beírásra kerül a bizonyít-
ványba. 
 
 

44. SZAKMAI KÉPZÉSRŐL TÖRTÉNŐ MULASZTÁS 

 
 

A gyakorlati képzés – szorgalmi időszak gyakorlata valamint az összefüggő szakmai gyakorlat – fog-
lalkozásain való részvétel kötelező. Az adott szakképesítés gyakorlati óraszámát valamint az összefüggő 
szakmai gyakorlat óraszámát jelen dokumentum 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

A tanuló köteles mulasztását igazolni a Házirendben rögzítettek szerint. Az iskola az iskolai mulasz-
tásokról haladéktalanul értesíti a tanuló gyakorlati képzését folytató szervezetet. 
 

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan 
mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati óraszám 20%-át, a 
tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve: ha gyakorlati képzést ta-
nulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi (gazdálkodó szervezet vagy iskolai 
tangazdaság) és az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet nem járul hozzá. 
Ha a tanuló mulasztása az előző bekezdésben meghatározott mértéket eléri (a tanulónak a szorgalmi 
időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meg-
haladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati óraszám 20%-át), de 
a) igazolatlan mulasztása nincs, és 
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b) szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig, azaz au-
gusztus 31-ig pótolja és 

c) az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, 
mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. A mentesítésről a nevelőtestület dönt 
a tanév végi osztályozóértekezleten, többségi szavazattal, a gyakorlati képzést folytató szervezetnél 
folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. 
 

Ha a tanuló 
a) szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mu-

lasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám 20%-át, és 
b) az igazolatlan mulasztás meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám 5%-át, 
a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette, azaz magasabb évfolyamra nem léphet. 
 
 

45. ELŐZETES TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA 

 
 

A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítésre 
előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell számítanunk. Az előzetes tanulmá-
nyok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával valamint 
a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a 
tanulónak az igazgatóhoz kell benyújtania, melyről határozattal dönt. 
 

Az igazgató a kérelem és a benyújtott igazolások vizsgálatával a beszámítás során 
1) mentesítheti a tanulót egyes tantárgyak, tananyagrészek tanulása alól, és/vagy 
2) rövidítheti a gyakorlati képzési időt. 
 

A beszámítás alapja a szakmai és vizsgakövetelményekben valamint a helyi tantervekben meghatá-
rozott szakmai tartalom. A beszámítás mértékéről, különbözeti vizsga szükségességéről az igazgató 
rendelkezhet. Az igazgató döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani, a felleb-
bezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. 
 

A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakgimnáziumi szakképesítésre történő felkészítésbe 
bekapcsolódhat – akár a 2 éves technikus képzés, akár az 5 éves technikus képzés esetén – a 12. évfo-
lyam elvégzésével, azzal a feltétellel, hogy legkésőbb a 13. (első szakképzési) évfolyam első félévének 
utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Automatikusan megszűnik a tanuló tanulói 
jogviszonya, ha az érettségi végzettség megszerzésére az előző mondatban meghatározott határidőig 
az érettségi végzettséget nem szerzi meg. 
 
 

46. SZAKMAI MENTORÁLÁS 

 
 

A szakképző iskolában szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktató szakember munkáját két éven 
keresztül a szakképző iskola által kijelölt szakmai mentor módszertani kérdésekben segíti és értékeli, 
amennyiben a szakember pedagógus végzettséggel, szakoktatói végzettséggel vagy legalább két év pe-
dagógus munkakörben szerzett gyakorlattal nem rendelkezik. 
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A szakmai segítőt (segítőket) az iskola igazgatója jelöli ki szakterületenként. A szakmai segítő olyan 
pedagógus lehet, aki az iskolában legalább öt éve alkalmazott, legalább öt éves gyakorlattal rendelkezik 
és az intézmény ellenőrzési-értékelési rendszere alapján munkája elismerést érdemel. A döntés előtt 
az igazgató kikéri az iskolavezetőség véleményét. A választott mentor elkészíti a gyakornoki programot 
a gyakornokkal egyeztetve, melyet az intézményvezetővel jóváhagyat. A mentorok feladatait részlete-
sen a Gyakornoki szabályzat tartalmazza. 


