Kiadta a
SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
(4220, Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 3.)
Felelős: MOLNÁR MAGDOLNA ILONA igazgató
Összeállította, grafika: VÉGH ATTILA általános igazgatóhelyettes
Lektorálta: DARÓCZYNÉ SZANICS MÓNIKA, UNGVÁRINÉ DÓKA MÁRIA
Nyomtatás: KALIGRÁF NYOMDA (Debrecen)

KÖSZÖNTŐ

2017

Szeretettel köszöntöm Önöket a hajdúböszörményi Széchenyi István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium igazgatójaként a Szakmakalauz megjelenése alkalmából.
Az iskola közel 80 éves működése során mindvégig a mezőgazdasági
szakképzés szolgálatában állt. Az új kihívásokra irányuló nyitottság,
az innovatív gondolkodás, a folyamatos megújulás adott lehetőséget
arra, hogy a mezőgazdaság valamennyi ágát felölelő képzési struktúrát alakítsunk ki, folyamatosan igazodva a kor követelményeihez. Ma
már az elődeink példáját követve, olyan középiskolát kínálunk, amely
egyaránt vonzó a hajdúböszörményi és a környező településen élő
diákoknak.
Az általános iskola utolsó évének legfelelősségteljesebb döntése a
pályaválasztás, amely nagyban befolyásolja az elkövetkező éveket, a
felnőtt életben való boldogulást. Ahhoz, hogy egy diák megfelelően
tudjon dönteni, ismernie kell önmagát, a különböző foglalkozásokat
és a választott szakmákat.
Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a most megjelenő kiadványunkkal. Összeállításunkban bemutatjuk az iskola képzési rendszerét, a székhelyintézményben, valamint a tagintézményben tanulható
szakmákat, a betölthető munkaköröket és a továbbtanulási útvonalakat. Megismerhetik a hiányszakmákat, amelynek választásával a
teljes képzési időszakra ösztöndíjban részesül a tanuló.
Jó döntéssel a választott szakma hivatássá válhat.
Célunk, hogy a végzett diákok a társadalom megbecsült tagjaiként
hasznosítsák az itt szerzett szakmai ismereteiket. Remélem, egyre
többen ismerik fel a mezőgazdaság szerepét a hazai termelésben,
amely tisztességes megélhetést biztosít az agrárképzést választó diákok számára. A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mint a régió egyik
meghatározó mezőgazdasági intézménye, egyre nagyobb figyelmet
kap a középfokú oktatás területén.
Az intézmény honlapján és a facebookon keresztül folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők az iskolában folyó szakmai munkáról és
a pályaválasztáshoz kapcsolódó rendezvényeinkről.
Sikeres pályaválasztást kívánok!
Molnár Magdolna Ilona
igazgató

TOVÁBBTANULÁSI ÚTVONALAK, PROGRAMOK ISKOLÁNKBAN
MUNKAERŐ-PIAC
FŐISKOLA, EGYETEM

SZAKGIMNÁZIUM 15. évf.(3. szakasz - ráépülés)
2. vagy 3. szakképesítés

SZAKGIMNÁZIUM
13-14. évf.
(2. szakasz)
1. vagy 2.
szakképesítés

SZAKGIMNÁZIUM 13. évf. (2. szakasz)
2. szakképesítés

AJKP

SZAKGIMNÁZIUM 9-12. évf. (1. szakasz)
1. szakképesítés (szakmai érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés)
Agrár gépész
ágazat

Mezőgazdaság
ágazat

Erdészet és
vadgazdálkodás ágazat

GIMNÁZIUM

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Környezetvédelem ágazat

Élelmiszeripar
ágazat

MUNKAERŐ-PIAC

SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évf.
(2. szakasz –ráépülés) 2. szakképesítés

SZAKKÖZÉPISKOLA
12-13. évf.
(2. szakasz)
Érettségire
felkészítés

AJKSZP

SZAKKÖZÉPISKOLA
12-13. évf.
(2. szakasz)
2. vagy további szakképesítés

SZAKKÖZÉPISKOLA 9-11. évf. (1. szakasz)
1. szakképesítés

KIP

ARANY JÁNOS
KOLLÉGIUMI
PROGRAM
9. évfolyam
KIP

ÁLTALÁNOS ISKOLA

FOGALOMTÁR
Kedves Olvasó!
Mielőtt áttekintené Szakmakalauz kiadványunkat, érdemes a különböző fogalmakat, kifejezéseket megismerni a következő két oldalon.

ÁGAZAT
A magyar szakképesítéseket elsőként szakmacsoportba, majd azon belül ágazatba soroljuk. 42 ágazatot különböztetünk meg, amelyek római számozással lettek ellátva. Az iskolánkban oktatott
szakképesítések az alábbi ágazatokba tartoznak: XXIII. Környezetvédelem, XXXI. Agrár gépész,
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás, XXXIII. Mezőgazdaság, XXXIV. Kertészet és parképítés, XXXVI.
Élelmiszeripar.

ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉG
A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

ELMÉLET-GYAKORLAT ARÁNYA
A teljes képzési időt figyelembe véve, azaz az első évfolyamtól kezdve az utolsó évfolyammal
bezárólag, a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati órák arányát fejezi ki.

ELSŐ SZAKKÉPESÍTÉS
Az iskolai rendszerű oktatás keretében szerzett minden olyan államilag elismert szakképesítés,
amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít. Iskolánkban az első
szakképesítés oktatása nappali munkarendben történik, amely ingyenes.

ISKOLAI RENDSZERŰ OKTATÁS
Iskolai rendszerű képzésről beszélünk, ha középfokú oktatásban a diák tanulói jogviszonyban áll
az iskolával. Az oktatás a tanítási évhez igazodva szerveződik.

MÁSODIK VAGY TOVÁBBI SZAKKÉPESÍTÉS
Minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő - államilag elismert - szakképesítés birtokában
szerzik meg. Többször előfordul az életben, hogy a tanult szakmában nem tud, vagy nem akar
elhelyezkedni az álláskereső, ezért dönt úgy, hogy egy további szakmát szeretne megtanulni.
Erre lehetősége van ingyenesen, amely szakma csak levelező vagy esti munkarendben oktatható,
kivéve a szakképesítés-ráépülést. Ennek a formának az az előnye, hogy a tanuló munka mellett
is tanulhat.

MUNKAREND
Iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképesítés oktatásának munkarendje: a jogszabályban
meghatározottak alapján nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti oktatás.

OKJ
Országos Képzési Jegyzék, amely tartalmazza a Magyarországon hivatalosan megszerezhető
szakképesítések alapadatait: megnevezés, azonosító száma, szakmacsoport, ágazat, képzési idő,
munkarend és a szakképesítésért felelős minisztert.

OKJ SZÁM
Szakképesítés azonosító száma, amely 7 számjegyből tevődik össze. Az 1-2. szám a szakképesítés
szintjét jelöli, a 3-5. szám a tanulmányi területet, a 6-7. szám pedig az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszámát.

SZAKGIMNÁZIUM
A szakgimnázium régi elnevezéssel szakközépiskola. A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére felkészítő, valamint
általános műveltséget megalapozó 4 középiskolai évfolyama (9-12. évfolyam) és 1 (13. évfolyam)
vagy 2 szakképzési évfolyama (13-14. évfolyam) van, ahol csak szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás folyik. Akik gimnáziumban vagy 2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzésben
érettségiztek, továbbá azok a szakgimnáziumi tanulók, akik a szakmai érettségi vizsga után nem
a tanult ágazatnak megfelelő szakképesítést akarnak tanulni, a szakképzés 2 évfolyamból áll.

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS
Olyan, az OKJ-ban szereplő szakképesítés, amely tanulásának feltétele egy másik szakképesítés
megléte (pl. biogazdálkodó szakképesítést az tanulhat, aki előtte gazda szakképesítést szerzett).
A szakképesítés-ráépülés oktatása nappali munkarendben történik, ingyenes, nem minősül második szakképesítésnek (pl. az a tanuló, aki rendelkezik mezőgazdasági gépész szakmával, az erre
épülő szakképesítés-ráépülést, a mezőgazdasági gépjavító szakmát tanulhatja).

SZAKKÖZÉPISKOLA
A szakközépiskola régi elnevezéssel szakiskola. A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből
a) 3, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést, illetve szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam (9-11. évfolyam), valamint
b) további 2, érettségi végzettséget adó, érettségire felkészítő évfolyam (12-13. évfolyam). A
szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.

SZAKMACSOPORT
A magyar szakképesítéseket 23 szakmacsoportra lehet besorolni, minden szakmacsoportnak van
sorszáma. Iskolánk az alábbi szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket oktatja: 14. Környezetvédelem, 20. Mezőgazdaság és 21. Élelmiszeripar.

SZAKMAI ÉRETTSÉGI VÉGZETTSÉG
Szakgimnáziumi képzésben az érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít,
amely magában foglalja az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítést is. A szakmai érettségi végzettség annyiban különbözik az érettségi végzettségtől, hogy a szakgimnáziumi
tanuló 5. vizsgatárgya nem az általa választott tantárgy, mint a gimnáziumi tanulónál, hanem a
9-12. évfolyamon tanult, a szakgimnáziumi ágazatnak megfelelő szakmai vizsgatantárgy (pl. aki
mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítést tanul: ez a szakképesítés az agrár gépész ágazatba tartozik, az ágazatnak megfelelő szakmai vizsgatantárgy az érettségi vizsgán a mezőgazdasági gépész ismeretek).

SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KERETÉBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS
Szakgimnáziumi képzésben, a középiskola utolsó évfolyamának végén a tanuló érettségi vizsgát
tesz, amely szakmai érettségi végzettséget tanúsít, sikeressége esetén az érettségi bizonyítvány
mellett adott szakképesítésre vonatkozó szakmai bizonyítványt is kap a tanuló.

SZAKMAI VÉGZETTSÉG
Szakközépiskolai vagy szakgimnáziumi képzésben, szakképző évfolyamon szerzett szakképesítés.

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM (AJKP)
Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek a kollégiumunk által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével
eredményesen tanulhassanak, érettségi bizonyítványt szerezzenek, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
A Program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően iskolánk SZAKGIMNÁZIUMI (új típusú szakközépiskola) vagy SZAKKÖZÉPISKOLAI (új típusú szakiskolai)
képzésén vagy egy másik középiskola 9. évfolyamán folytassák tanulmányaikat. Ha szakgimnáziumi képzésünkön folytatja tanulmányait a diák, akkor továbbra is a Program
résztvevője marad.
Az AJKP pedagógiai feladatai az alábbiak:
 a hátrányos helyzetből adódó hiányosságok csökkentése,
 az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése,
 az előkészítő évfolyam, majd a választott középiskola sikeres elvégzésének és a továbbtanulásnak segítése,
 a személyiség komplex fejlesztése,
 a kollégiumi nevelés során a társadalomba való beilleszkedéshez, a családi élethez,
a hivatás gyakorlásához, az önálló és egészséges életvitelhez szükséges alapvető ismeretek, képességek, értékek kialakítása.
Pénzügyi támogatások az AJKP segítségével:
 ingyenes tankönyv, iskolaszerek: füzet, toll, ceruza, körző, vonalzó,
 ingyenes kollégiumi ellátás, étkezés,
 utazási költség biztosítása,
 ruhapénz,
 szalagtűző támogatása: ruhavásárlás,
 3 napos programhétvége, őszi és tavaszi táborok,
 szakmával összefüggően T kategóriás jogosítvány,
 B kategóriás jogosítvány tanulmányi eredmény függvényében,
 nyelvvizsga támogatása,
 tanulmányi ösztöndíj.
A tanulás támogatásának formái, amelyek ingyenesek és a szülő, tanuló által választható
a Program teljes ideje alatt:
 pszichológus egyéni foglalkozása,
 csoportnevelő egyéni törődése,
 egyéni órarend,
 egyéni tehetséggondozás, szükséges szerint felzárkóztatás, korrepetálás.

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS SZERKEZETE
Iskolánkban 5 évfolyamos, 2 képzési szakaszból álló szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskola) képzés folyik. Tanulóink szakgimnáziumi jelentkezésének, egyben középiskolai pályafutásának alapvető célkitűzései az alábbiak:
1. szakasz: 9-12. évfolyam
 a 4 évfolyamos 1. szakasz végén szakmai érettségi vizsgát tegyenek, méghozzá úgy,
hogy az lehetőséget nyújtson számukra felsőfokú tanulmányok folytatására, illetve
olyan szakmai előkészítő képzés biztosítása, amely lehetővé teszi számukra, hogy
az érettségi után iskolánk vagy egy másik szakképző intézmény szakképzési rendszerébe bekapcsolódjanak,
 a szakmai érettségi vizsga keretében megszerezhető 1. szakképesítés megszerzése,
2. szakasz: 13. évfolyam vagy 13-14. évfolyam (esti/levelező, választható)
 speciális megnevezése: technikusi képzés,
 1 vagy 2. szakképesítés megszerzése,
 az érettségi vizsgát követő 1 vagy 2 évfolyamos 2. szakasz végén szakmai vizsgát
tegyenek, amelynek birtokában szaktechnikusi képzésben vegyenek részt iskolánkban, vagy munkába tudjanak állni, vagy felsőfokú intézményben folytathassák tanulmányaikat,
3. szakasz: 15. évfolyam (választható)
 speciális megnevezése: szaktechnikusi képzés,
 2. vagy 3. szakképesítés, azaz szakképesítés-ráépülés megszerzése,
 meglévő szakképesítésre épülő speciális szakmai képzés, speciális szakmai ismeretekkel.
A szakgimnáziumi képzésben fontos hangsúlyt kap az idegen nyelv és az informatika oktatása. A helyi tanterv követelményei lehetőséget biztosítanak minden szakgimnáziumi tanuló számára, hogy a képzés ideje alatt közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát tehessen. 1112. évfolyamon emelt- és középszintű érettségire felkészítő képzések széles kínálatából
választhatnak a tanulók továbbtanulási terveiknek megfelelően.
Felkínált szakképesítések:

Mezőgazdasági
gépésztechnikus

Vadgazdálkodási
technikus

Mezőgazdasági
technikus

Élelmiszeripari
technikus

Élelmiszeripari
analitikus
technikus

Környezetvédelmi
technikus

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS SZERKEZETE
Iskolánkban 5 évfolyamos, 2 képzési szakaszból álló szakközépiskolai (új típusú szakiskola)
képzés folyik. Tanulóink szakközépiskolai jelentkezésének, egyben középiskolai pályafutásának alapvető célkitűzései az alábbiak:
1. szakasz: 9-11. évfolyam
 1. szakképesítés megszerzése,
 olyan szakmai oktatás biztosítása, amelynek eredményeképpen az 1. szakasz végén
sikeres szakmai vizsgát tegyenek, a szakmai végzettség birtokában munkába tudjanak állni vagy 2 éves érettségi vizsgára felkészítő képzésben vagy 1 éves szakképesítés-ráépülés képzésben vegyenek részt,
2. szakasz: 12-13. évfolyam (választható)
 a szakmai vizsga után következő 2 évfolyamos 2. szakasz végén érettségi vizsgát
tegyenek, méghozzá úgy, hogy az lehetőséget nyújtson számukra felsőfokú tanulmányok folytatására,
3. szakasz: 12. évfolyam (választható)
 2. szakképesítés, azaz szakképesítés-ráépülés megszerzése,
 meglévő szakképesítésre épülő speciális szakmai képzés, speciális szakmai ismeretekkel
3. szakasz: 12-13. évfolyam (választható)
 2. vagy további, tetszőleges szakképesítés megszerzése,
 az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges csak szakmai elméleti és gyakorlati képzés biztosítása.
A szakközépiskolai képzésben fontos szerepet kap az idegen nyelv, az informatika, a matematika és a magyar-kommunikáció tantárgyak oktatása. Az idegen nyelv kiemelt szerepe
a külföldi munkavállalás megteremtésének lehetőségét rejti magában. A matematika és a
magyar-kommunikáció tantárgyak fontossága a biztos általános műveltség megalapozását
jelenti, melynek során a további szakmatanulás alapjait rakhatják le.
Felkínált szakképesítések:
Mezőgazdasági
gépész

Erdészeti
szakmunkás

Húsipari
termékgyártó

Pék

Dísznövénykertész

Kertész

Gazda

Állattartó
szakmunkás

Kistermelői
élelmiszerelőállító,
falusi vendéglátó

DUÁLIS KÉPZÉS ISKOLÁNKBAN (kérdések és válaszok)
A duális képzés története Németországban kezdődött, s ma már Európa szinte minden országában alkalmazzák a szakemberképzés ezen speciális formáját. Mit is jelent valójában
ez a fogalom: duális képzés?
A „képzés” szó ebben a tekintetben a szakképzést jelenti, a „duális” szó pedig a szakképzés
szervezési formájára, annak kettőségére utal: a tanulók a teljes szakmai elméleti tudást és
a szakmai gyakorlat alapjait az iskolában, a szakma teljes elsajátításához szükséges gyakorlati tudást a különböző gazdálkodó szervezeteknél sajátítják el (cég, termelői üzem, vállalkozás, egyéni vállalkozó). A duális képzés sikerességét mutatja az is, hogy ma már a felsőoktatási intézmények is alkalmazzák ezt a szervezési formát a mérnökképzésben.
1. Miért jó ez a gazdálkodó szervezeteknek?
A gazdálkodó szervezetek ebben a képzési formában tudják biztosítani saját maguk részére
a szakember utánpótlást, oly módon, hogy a gyakorlati évek alatt nemcsak a szakma elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíttatják el a tanulókkal, hanem megismertetik a diákokkal a gazdálkodó szervezet szervezetét, működését, szolgáltatásait és szabályait.
2. Miért jó ez a tanulóknak?
Van olyan szakképesítés, amely gyakorlati képzésének feltételei (oktatók, eszközök) bizonyos gazdálkodó szervezeteknél magasabb színvonalon vannak biztosítva, mint számos
szakképző intézményben. Mindezek alapján a képzés gyakorlatorientáltabb, ami később
az azonnali elhelyezkedésre ad lehetőséget, akár annál a gazdálkodó szervezetnél, ahol a
gyakorlatát töltötte a tanuló vagy egy másik vállalkozásnál. Álláshirdetésre jelentkezéskor
egyértelműen előnyben vannak azok a tanulók, akik a duális képzésben szerezték meg a
gyakorlati tudást, a szakmai tapasztalatot.
3. Hogyan lehet részt venni a duális képzésben?
Minden szakma esetében minden 9. évfolyamos diáknak február és április között szintvizsgán kell részt vennie. Csak sikeres szintvizsga esetén tölthetik a tanulók gyakorlati képzésüket gazdálkodó szervezetnél tanulószerződés keretében, sikertelen szintvizsga esetén továbbra is iskolai tanműhelyben kell megszerezni a gyakorlati ismereteket.
4. Mi a tanulószerződés, milyen előnyökkel jár?
A tanulószerződéses formát elsősorban azért találták ki, hogy a gazdálkodó szervezet saját
igényei alapján oktathassa a tanulót annak érdekében, hogy később az ő igényeinek megfelelő kolléga válhasson belőle, amennyiben a tanuló a szakmai vizsga sikeres letétele után
elfogadja a felkínált állásajánlatot.
A tanulószerződés a gazdálkodó szervezet és a tanuló között kerül megkötésre.
A tanulószerződéses gyakorlati idő szolgálati időnek számít, azaz a nyugdíjas évekbe beszámít, betegség esetén táppénzre jogosít fel, és jogszabály által rögzített havi díjazás illeti
meg a tanulót.

DUÁLIS KÉPZÉS ISKOLÁNKBAN (kérdések és válaszok)
5. Mekkora összegű a havi díjazás?
A tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértéke a gyakorlati
képzési időtől függ. Az adott szakma elméleti, gyakorlati képzésének arányát a teljes képzési időre vonatkozóan, minden szakma esetében a Szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, a pénzbeli juttatásokra vonatkozó előírást pedig a mindenkori szakképzési törvény,
ahol a viszonyítási alap mindig a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (2017. évben 127.500 Ft). Az alábbi táblázat az iskolánkban oktatott szakmák havi
díjazását mutatja:
Elmélet
aránya

Gyakorlat
aránya

Havi díjazás
alapja

Bruttó
havi díj

Mezőgazdasági gépész
Húsipari termékgyártó

30%

70%

A minimálbér
15%-ának 1,2szerese

22.950 Ft

Erdészeti szakmunkás
Pék
Állattartó szakmunkás
Gazda
Kertész
Dísznövénykertész
Mezőgazdasági technikus

40%

60%

A minimálbér
15%-ának 1,1szerese

21.038 Ft

Mezőgazdasági gépésztechnikus

50%

50%

A minimálbér
15%-a

19.125 Ft

Környezetvédelmi technikus

55%

45%

A minimálbér
15%-ának 0,85szerese

16.257 Ft

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
Vadgazdálkodási technikus
Élelmiszeripari technikus

60%

40%

A minimálbér
15%-ának 0,9szerese

17.213 Ft

Szakképesítés

Ebből a bruttó összegből levonásra kerül: egészségbiztosítási járulék (7%), illetve nyugdíjjárulék/magánnyugdíjpénztári tagdíj (10%), összesen 17%.
6. A havi díjazás mellett milyen további juttatásokat biztosít a gazdálkodó szervezet?
 kedvezményes étkeztetés,
 útiköltség-térítés,
 munkaruha, egyéni védőfelszerelés, (védőruha),
 tisztálkodási eszközök,
 orvosi alkalmassági vizsgálat,
 felelősségbiztosítás (a tanuló által okozott kár megtérítése miatt).

7. A Széchenyiben hogyan kerülnek megszervezésre a gyakorlatok?
Iskolánkban a szakmai gyakorlat szervezhető
1. iskolai tanműhelyben az iskola tanárainak oktatása mellett, vagy
2. tanulószerződés keretében
a) gazdálkodó szervezetnél (cégnél, termelői üzemben, vállalkozónál), vagy
b) az iskolai által működtetett tangazdaságban az iskola tanárainak oktatása
és felügyelete mellett.
A gyakorlati oktatás szervezése iskolánkban évfolyamonként, szakképesítésenként:
Szakképesítés

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

Mezőgazdasági gépésztechnikus
Vadgazdálkodási technikus
Mezőgazdasági technikus

Iskolai tanműhelyben

Élelmiszeripari technikus
Környezetvédelmi technikus
Húsipari termékgyártó
Mezőgazdasági gépész
Erdészeti szakmunkás
Kertész

Gazdálkodó szervezetnél
Iskolai
tanműhelyben

Gazdálkodó szervezetnél
vagy az iskola tangazdaságában

Iskolai tanműhelyben

Gazda
Állattartó szakmunkás
Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó

Iskolai
tanműhelyben

Gazdálkodó szervezetnél

Pék
Dísznövénykertész

Iskolai tanműhelyben
vagy a tangazdaságban

12.
évfolyam

13.
évfolyam
Gazdálkodó szervezetnél
vagy az iskola tangazdaságában

DUÁLIS KÉPZÉS ISKOLÁNKBAN (tangazdaság és tankert)
Iskolánk Hajdúböszörmény határban, regisztrált tangazdasággal és tankerttel rendelkezik. Így
saját vagyonkezelésben gazdálkodunk kb. 210 hektár termőföldön, amely szántó-, gyep- és erdőművelési ágakból tevődik öszsze. Ezt a speciális, oktatás alapú
gazdálkodást iskolánk tanulói
végzik jól felkészült tanári gárda
segítségével.
Segítségükre van ebben az a
nagyszámú tárgyi eszközállomány, amely mintegy 20 erőgépből és 25 munkagépből áll. A gyakorlatokon történő személyszállítást 4 kisbusz és 2 terepjáró biztosítja. A gazdálkodáshoz feltétlenül szükséges input anyagok kijuttatását 5 mezőgazdasági szerelvény látja el, amelyet a saját
autósiskolánkban jogosítványt
szerzett diákjaink vezetnek.
Diákjaink tanulmányaik során
gyakorlati élményekkel gazdagodva tapasztalhatják meg – a
talajelőkészítéstől a betakarításig
– az agrárium tájegységünkre jellemző, teljes spektrumát.
Célul tűztük ki a minőségi oktatást, amelyben tapasztalati úton,
kézzelfoghatóan és személyesen
nyernek betekintést a szakma nehézségeibe és szépségeibe a tanulók.
A tangazdaságban és a tankertben kizárólag az iskolával tanulószerződést kötő tanulók dolgoznak: mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépésztechnikus, erdészeti szakmunkás és kertész
szakmát tanuló diákok.

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI-SZAKKÖZÉPISKOLAI PROGRAM (AJKSZP)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet minden tanévben 8. évfolyamon
tanuló diákok számára az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban való
részvételre.

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak iskolánk szakközépiskolai képzésében, tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet biztosítson,
gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a
lemorzsolódás csökkenését, illetve a szakmához jutást.
Kollégiumunk felelősséget vállal azért, hogy a Programban részt vevő diákokat piacképes
szakképesítéshez segítsék. A felelősség különösen a Programba való bekerülésre és a pályaorientációval támogatott előrehaladásra, az iskolával való tanári és szülői együttműködés megszervezésére és megvalósítására vonatkozik, a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében.
A Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
1. tanulói jogviszonyban áll, és szakközépiskola képzésünk 9. évfolyamára jelentkezik bármely szakképesítésre,
2. kollégiumi ellátást is kér,
3. az alábbi alpontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
a) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a szülő legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
Pénzügyi támogatások az AJKSZP segítségével: ingyenes tankönyv, iskolaszerek (füzet, toll,
ceruza, körző, vonalzó), ingyenes kollégiumi ellátás, étkezés, utazási költség biztosítása,
ruhapénz, szalagavató támogatás: ruhavásárlás, 3 napos programhétvége, őszi és tavaszi
táborok, szakmával összefüggően T kategóriás jogosítvány, B kategóriás jogosítvány tanulmányi eredmény függvényében, nyelvvizsga támogatása, tanulmányi ösztöndíj.

SZABÓKY ADOLF SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ
A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj a hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő
tanulók részére tanulmányi eredményük alapján nyújtható támogatás.
1.

Mit jelent, hogy egy szakma hiány-szakképesítés?
Hiány-szakképesítés az a szakképesítés, amelyhez a helyi munkaerő-piaci és gazdasági szempontok alapján a Hajdú-Bihar megyei igényeknek megfelelő szakképzett
munkaerő nehezen biztosítható.

2.

Ki kaphat ösztöndíjat?
Azok a tanulók, akik az első szakképesítésük megszerzésekor nappali rendszerű, iskolai oktatásban hiányszakmát tanulnak.

3.

Mikortól kaphat ösztöndíjat a tanuló?
Ez attól függ, hogy szakközépiskolai vagy szakgimnáziumi képzésben tanul a diák
a) ha szakközépiskolai tanuló, akkor
 ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az
általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként került meghatározásra,
b) ha szakgimnáziumi tanuló, akkor
 5 éves képzés esetén az utolsó, 13. évfolyamon,
 2 éves képzés esetén az utolsó, 14. évfolyamon.

4.

Meddig jár az ösztöndíj?
Alapesetben a tanulmányokat lezáró szakmai vizsga utolsó vizsgarésze vizsgaidőszakának végéig, de ezt az alapesetet befolyásolja a tanulmányi eredmény és az
igazolatlan hiányzás.

5.

Mikor nem kaphat ösztöndíjat a tanuló?
Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló
1. a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben
a. szakközépiskolai tanulmányok esetében 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, vagy
b. valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott,
2. az adott tanévben
a. évfolyamismétlésre kötelezés esetén,
b. attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a 7 órát, vagy
c. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
illetve áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
vagy kizárás az iskolából fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól.

6.

Az előbbiek szerint félévente kerül meghatározásra az ösztöndíj mértéke?
Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében – bizonyos
esetek kivételével – az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Ha a tanulónak javító
vizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt ezen vizsgák letételét követően, annak eredményének figyelembevételével
kell megállapítani.

7.

Nyáron is jár az ösztöndíj?
Nem végzős tanulók esetén igen, végzős tanulók esetében nem, hiszen számukra
csak a szakmai vizsga utolsó vizsgarésze vizsgaidőszakának végéig jár.

8.

Ha most lett a tanuló szakközépiskolai képzésben 9. évfolyamos, a tanulmányi átlagot a 8. évfolyamos év végi osztályzat alapján számítják ki, és ennek alapján
kap-e a tanuló ösztöndíjat?
Nem. 9. évfolyamos szakközépiskolai tanuló 10.000 Ft/hó ösztöndíjban részesül az
1. félévben, majd a 2. félévben a félévi eredménye határozza meg az ösztöndíj nagyságát.

9.

Mennyi lehet maximálisan az ösztöndíj?
9. évfolyam 1. félévében egységesen mindenki részére 10.000 Ft/hó, majd azután
szakaszosan változik az alábbi táblázat szerint:
Szakközépiskolai képzésben:
Tanulmányi átlag
Ösztöndíj mértéke
2,51 – 3,00
10.000 Ft/hó
3,01 – 3,50
15.000 Ft/hó
3,51 – 4,00
20.000 Ft/hó
4,01 – 4,50
27.000 Ft/hó
4,51 – 5,00
35.000 Ft/hó
Szakgimnáziumi képzésben:
Tanulmányi átlag
Ösztöndíj mértéke
3,01 – 3,50
20.000 Ft/hó
3,51 – 4,00
30.000 Ft/hó
4,01 – 4,50
40.000 Ft/hó
4,51 – 5,00
50.000 Ft/hó

10. Második szakképesítés tanulásakor jár-e az ösztöndíj?
Nem.

KOMPLEX INSTRUKCIÓS PROGRAM (KIP)
A Komplex Instrukciós Program (KIP) olyan tanítási eljárás, amely lehetővé teszi a tanárok
számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség között nagy a különbség, és az osztályban végzett munka eredményeként főleg a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását lassítja, illetve
megakadályozza, a tehetségesebbekét pedig előmozdítja.
Ezért döntött úgy az iskola vezetése 2015-ben, hogy ezt a speciális tanítási módszert alkalmazza a szakközépiskolai képzésben és az Arany János Kollégiumi Program előkészítő évfolyamán, hiszen e két képzési formában mutatkoznak meg leginkább a tanulók közötti
képesség-, készség- és tudásbeli különbségek.
A módszer elvei a következők:
1. Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, több megoldást kínáló, sokféle,
eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatot jelent.
2. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját teljesítményéért és a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért.
3. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A
közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg:
„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől!”
„Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád!”
„Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát!”
„Mindig fejezd be a feladatod!”
„Munkád végeztével rakj rendet magad után!”
„Teljesítsd a csoportban a kijelölt szereped!”
A fenti normák az osztály falán kifüggesztésre kerülnek, és minden alkalommal emlékeztetik a tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes használatánál
a tanulóknak lehetősége adódik arra, hogy ellenőrzést gyakoroljanak egymás viselkedésére.

A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, amely szerepek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a képességek sokoldalú fejlesztését. A szerep mindig a feladat típusától és a csoport létszámától
függ. Az ideális csoportlétszám 4-5 fő.
A foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek alkalmazása a leggyakoribb:
Irányító:
Ellenőrizd, hogy mindenki megértette-e a feladatot! Tervezd meg a feladat elvégzésének sorrendjét! Oszd el a munkát! Irányítsd a társaidat! Szükség esetén kérhetsz
segítséget a tanároktól!
Beszámoló:
Foglald össze az osztály tagjai előtt a csoport munkáját! Mutasd be az elért eredményeket!
Anyagfelelős:
Gyűjtsd össze a társaidtól mire lesz szükség a feladat megoldása során! Hozd el a
szükséges eszközöket! Pakolj el magad után! Vigyázz az eszközök épségére, helyes
használatára!
Időfelelős:
Oszd be az időt a munkamegosztásnak megfelelően! Figyelmeztesd a többieket az
idő pontos betartására!
Írnok:
Készíts feljegyzéseket a csoporttagok vitájáról! Írd le a csoport közös beszámolóját,
a csoportmunka eredményeit! Áttekinthető, szép munkára törekedj!
Rend- és csendfelelős:
Ügyelj arra, hogy ne legyen veszekedés és hangoskodás! Bátorítsd a többieket a
feladat megoldásában való részvételre!
„A módszer egyik legnagyobb pozitívuma, hogy fejleszti a diákok közti együttműködést,
segíti az újonnan érkezők beilleszkedését. A tanulók nyitottabbakká válnak, a módszer
olyan gyerekeket hoz közelebb egymáshoz, akik frontális tanítás mellett jóval kevesebbet
kommunikálnának egymással. Toleránsabbak is lesznek a tanulók a KIP révén. Úgy vettem
észre, hogy az esetleges hiányosságokon nem gúnyolódnak, hanem segítik társukat a feladatok megértésében, megoldásában. Kreatívabbakká is válnak a tanulók, és a játékos feladatok segítik a tananyag rögzítését, elmélyítését.” (Magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanárnő véleménye a Programról)
S mit várunk a módszer alkalmazásától? Mindazt, ami segítségével olyan iskolát tudunk
teremteni, ahová a tanulók kellő motiváltsággal lépnek be, ahol aktívak a tanítási órákon
és foglalkozásokon, ahol tisztelettel viseltetnek tanáraik és társaik irányába, ahol a rendszeres tanulást nem „rosszként” értékelik, hanem tudatos fejlődési lehetőségként, s ahol
olyan „emberfők” képzése a cél, akik sikeresen megállják a helyüket a munkaerőpiacon
emberként és szakemberként egyaránt.

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS

Képzés típusa:
Képzési idő:

Szakgimnázium
Alapfokú iskolai végzettséggel 5 év
Érettségi végzettséggel 2 év
54 521 05
20. Mezőgazdaság
XXXI. Agrár gépész
50% - 50%

OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Szakmai érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés:
Agrár vállalkozó (51 621 01)
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:

Továbbtanulási lehetőség:

Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, iskolai tangazdaság,
Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági
Kft., Tedej Zrt., Formula-GP Kft., KITE Zrt.
Főiskola, egyetem

Betölthető munkakörök:
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági kotrógépkezelő
Növényvédő gépész
Talajjavítási gépkezelő
Traktorvezető
Dieselmotor szerelő
Nehézgépjármű szerelő
Rakodógép-szerelő
Targoncaszerelő

Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
Önjáró betakarítógép kezelője
Talajtisztító gépkezelő
Vegyszeres növényvédőgép kezelője
Közúti járműszerelő
Hidraulika szerelő
Szállítószalag szerelő
Motorkészítő

Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Élelmiszeripari gépésztechnikus
Erdészeti gépésztechnikus
Mezőgazdasági gépész

A mezőgazdasági gépésztechnikus feladata:
 részt venni az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök
üzemeltetésében, karbantartásában és
javításában,
 végezni, szervezni az üzemzavarok, követelmények szerinti minőségi munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését,
 gondoskodni a termeléshez szükséges
anyagok és a megtermelt élelmiszerek,
alapanyagok szállításáról, tárolásáról,
 irányítani, végrehajtani a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit, biztosítani a műszaki feltételeket.
A mezőgazdasági gépésztechnikus képes:
 talajművelést végezni, a vetés, ültetés
és palántázás munkáit végrehajtani, a
növényápolást elvégezni,
 végrehajtani a takarmány-betakarítás
munkáit, a gabona- és az ipari növény
betakarítást,
 tisztító, szárító és manipuláló berendezéseket üzemeltetni,
 raktározási munkákat végezni,
 takarmányelőkészítő gépet, berendezést, állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, fejő- és tejkezelő gépet üzemeltetni,
 a mezőgazdasági termelés gépeinek és
erőforrásainak karbantartására, javítására, felújítására,
 irányítani a mezőgazdasági termelés
gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását.

VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS

Képzés típusa:
Képzési idő:

Szakgimnázium
Alapfokú iskolai végzettséggel 5 év
Érettségi végzettséggel 2 év
54 625 01
20. Mezőgazdaság
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás
60% - 40%

OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Szakmai érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés:
Természetvédelmi munkatárs (32 850 01)
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:

Továbbtanulási lehetőség:

Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, iskolai tangazdaság, Hajdúerdő Kft., Takács Zsigmondné egyéni vállalkozó
Főiskola, egyetem

Betölthető munkakörök:
Vadász
Vadtenyésztő
Természetvédelmi őr
Természetvédelmi ügyintéző
Motorfűrész-kezelő
Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Erdészeti szakmunkás
Erdésztechnikus
A vadgazdálkodási technikus feladata:
 a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget
igénylő munkakörök ellátása,
 a vadállomány gondozása, hasznosítása és a védelmével kapcsolatos feladatok
ellátása.

A vadgazdálkodási technikus képes:
 a vadon élő vadfajok és a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok állományának védelméről gondoskodni,
 a vadállományt meghatározott
szinten tartani,
 vadgazdálkodási és vadászati létesítményeket létesíteni,
 téli etetésről, víz biztosításáról
gondoskodni,
 selejtezést, vadásztatást végezni,
 a kártékony vadfajok állományát
csökkenteni,
 élő vadat befogni és szállításra előkészíteni,
 apróvadnevelő-telepeken az állatokat gondozni,
 az egyéni és társas vadászatokon
szakirányítóként, vadászatvezetőként feladatokat ellátni,
 az elejtett vad szakszerű birtokbavételét elvégezni, illetve elvégeztetni,
 a terítékkészítést elvégezni, illetve
elvégeztetni,
 a lőtt vad szakszerű kezelését, tárolását, értékesítését elvégezni,
 a trófea kikészítését és bírálatra
történő előkészítését elvégezni,
 a vadászfegyvereket karban-tartani.

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS

Képzés típusa:
Képzési idő:

Szakgimnázium
Alapfokú iskolai végzettséggel 5 év
Érettségi végzettséggel 2 év
54 621 02
20. Mezőgazdaság
XXXIII. Mezőgazdaság
40% - 60%

OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Szakmai érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés:
Állattartó szakmunkás (34 621 03)
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:
Továbbtanulási lehetőség:

Betölthető munkakörök:
Agrártechnikus
Mezőgazdasági technikus
Növénytermesztő
Ökogazda
Őstermelő
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
Önjáró betakarítógép kezelője

Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, iskolai tangazdaság
Főiskola, egyetem
Vidékfejlesztési szaktechnikus
(szakképesítés-ráépülés)
Növényvédelmi szaktechnikus
(szakképesítés-ráépülés)

Falugazdász (technikus)
Növénytermesztési brigád vezetője
Állat- és növénytermesztő
Önálló gazda
Fejő- és tejkezelőgép kezelője
Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője
Traktorvezető

Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Agrár vállalkozó
Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
Kertészeti szaktechnikus
Növényvédelmi szaktechnikus
Vidékfejlesztési szaktechnikus
Állattartó szakmunkás
Családi gazdálkodó
Gazda

A mezőgazdasági technikus feladata
 a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási
szakterületen önálló feladatokat
végezni és végeztetni,
 a növénytermesztés és az állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárásokat alkalmazni,
 a piac igényeinek megfelelő minőségi termékeket gazdaságosan
előállítani.
A mezőgazdasági technikus képes:
 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.

ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS

Képzés típusa:
Képzési idő:

Szakgimnázium
Alapfokú iskolai végzettséggel 5 év
Érettségi végzettséggel 2 év
54 541 02
21. Élelmiszeripar
XXXVI. Élelmiszeripar
60% - 40%

OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Szakmai érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés:
Élelmiszeripari higiéniai és
minőségbiztosítási munkatárs (31 541 14)
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:

Továbbtanulási lehetőség:

Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, AVE ÁSványvíz Gyártó és
Forgalmazó Kft., Bold Agro Mezőgazdasági
Kft., Globus Konzervipari Zrt., Martinek
Farm Bt., Pentafrost Élelmiszeripari Kft.
Főiskola, egyetem

Betölthető munkakörök:
Élelmiszeripari technikus
Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
Cukor- és édesipari szaktechnikus
Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
Hús- és baromfiipari szaktechnikus
Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
Tartósítóipari szaktechnikus
Tejipari szaktechnikus
Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

Húsipari termékgyártó
Édesipari termékgyártó
Élelmiszeripari analitikus technikus
Molnár
Pék
Szőlész-borász
Tartósítóipari szakmunkás
Tejipari szakmunkás
Az
élelmiszeripari
technikus
feladata:
 önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszeripari üzemekben
vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi
és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban
részt venni,
 higiéniai és minőségbiztosítási
tevékenységet ellátni.
Az élelmiszeripari technikus képes:
 alapanyagokat, felhasznált anyagokat, félkész- és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni,
 gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni,
 élelmiszergyártási tevékenységben részt venni,
 élelmiszergyártásban előforduló
alapméréseket végezni, végeztetni,
 eszközöket használni, gépeket
kezelni, berendezéseket üzemeltetni.

ÉLELMISZERIPARI ANALITIKUS TECHNIKUS

Képzés típusa:
Képzési idő:

Szakgimnázium
Alapfokú iskolai végzettséggel 5 év
Érettségi végzettséggel 2 év
54 541 01
21. Élelmiszeripar
XXXVI. Élelmiszeripar
60% - 40%

OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Szakmai érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés:
Élelmiszeripari higiéniai és
minőségbiztosítási munkatárs (31 541 14)
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:

Továbbtanulási lehetőség:

Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, AVE ÁSványvíz Gyártó és
Forgalmazó Kft., Bold Agro Mezőgazdasági
Kft., Globus Konzervipari Zrt., Martinek
Farm Bt., Pentafrost Élelmiszeripari Kft.
Főiskola, egyetem

Betölthető munkakörök:
Élelmiszeripari laboráns
Élelmiszer-analitikus technikus
Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns
Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Élelmiszeripari laboráns
Édesipari termékgyártó
Élelmiszeripari technikus
Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
Húsipari termékgyártó
Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
Molnár
Pék

Szőlész-borász
Tartósítóipari szakmunkás
Tejipari szakmunkás
Az élelmiszeripari analitikus
technikus feladata:
 a szakmai ismereteikre támaszkodva az élelmiszeripari
nyersanyagok, félkész- és
késztermékek analitikai vizsgálatát megszervezni és elvégezni,
 a mért adatok elsődleges feldolgozását megoldani és a
kapott eredmények alapján
az élelmiszereket minősíteni.
Az élelmiszeripari analitikus
technikus képes:
 mintát venni, minták előkészítését végezni,
 laboratóriumi méréseket végezni,
 minták összetételének minőségi meghatározását elvégezni,
 minták összetételének menynyiségi meghatározását elvégezni,
 a vizsgált mintát a kapott
eredmények alapján minősíteni,
 technológiai
utasításokat,
környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási,
higiéniai előírásokat betartani és betartatni.

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

Képzés típusa:
Képzési idő:

Szakgimnázium
Alapfokú iskolai végzettséggel 5 év
Érettségi végzettséggel 2 év
54 850 01
14. Környezetvédelem
XXIII. Környezetvédelem
55% - 45%

OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Szakmai érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés:
Hulladékfelvásárló és –gazdálkodó
(31 851 02)
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:

Továbbtanulási lehetőség:

Betölthető munkakörök:
Környezetvédelmi szaktechnikus
Levegőtisztasági felügyelő
Zajtechnikus

Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, iskolai tangazdaság, Biharnagybajomi "Dózsa" Agrár Zrt., Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Főiskola, egyetem
Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(szakképesítés-ráépülés)
Természetvédelmi szaktechnikus
(szakképesítés-ráépülés)

Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
Víz- és környezetvédelmi technológus

Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Környezetvédelmi ügyintéző
Természetvédelmi szaktechnikus
Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
Települési környezetvédelmi szaktechnikus

A környezetvédelmi technikus feladata:
 önállóan vagy mérnöki irányítással
mérőműszerek segítségével megállapítani a környezetszennyező
anyagok és egyéb egészségkárosító
tényezők nagyságát, koncentrációját,
 a kiértékelt eredmények alapján
meghatározni a tennivalókat,
 környezetvédelmi nyilvántartásokat
kezelni, valamint adatszolgáltatást
végezni.
A környezetvédelmi technikus képes:
 a védett természeti értékeket, a
szennyezett területeket, a környezeti adatokat, kibocsátásokat nyilvántartani,
 részt venni környezetvédelmi tervek
készítésében,
 feltárni a különböző technológiák
szennyező forrásait,
 környezeti mintákat venni, vizsgálatra előkészíteni,
 környezeti mintákon terepi méréseket és analitikai vizsgálatokat végezni, az eredményeket értékelni,
 közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban,
 részt venni hulladékgazdálkodási,
szennyvízkezelési feladatokban,
 részt venni zajmérési feladatokban,
 részt venni a fenntartási, kezelési
feladatokban, a környezetvédelmi
ellenőrzésben, szabálysértési ügyek
intézésében.

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ

Képzés típusa:
Képzési idő:
OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:

Továbbtanulási lehetőség:

Szakközépiskola
Alapfokú iskolai végzettséggel 3 év
Szakmai végzettséggel 2 év
34 521 08
20. Mezőgazdaság
XXXI. Agrár gépész
30% - 70%
Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, iskolai tangazdaság, Agrárgazdaság Mezőgazdasági és Keresk. Kft.,
Álmosdi Agrár, Aranykalász Gazdák Kft.,
Axanit Kft., Formula-Gp Kft., Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft., Hajdúböszörményi Mg. Zrt., Hajdúdorogi Bocskai
Növénytermesztési Kft., Kösely Zrt., Molnár
János egyéni vállalkozó, Narivo Kft., Tedej
Zrt., Tejgazdaság Kft.
2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
2 éves bármilyen szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai képzés,
Mezőgazdasági gépjavító szakképesítés (szakképesítés-ráépülés)

Betölthető munkakörök:
Traktorvezető
Vegyszeres növényvédőgép kezelője
Önjáró betakarítógép kezelője
Talajjavítási gépkezelő
Talajtisztító gépkezelő
Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője

Mezőgazdasági kotrógépkezelő
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
Nádvágó gépkezelő
Növényvédő gépész
Cséplőgépkezelő
Csíráztató-gépkezelő
Kapcsolódó szakképesítés,
részszakképesítés:
Mezőgazdasági gépjavító
Élelmiszeripari gépésztechnikus
Erdészeti gépésztechnikus
Mezőgazdasági gépésztechnikus
A mezőgazdasági gépész feladata:
 a mezőgazdaságban alkalmazott
erő- és munkagépeket, önjáró
betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket előkészíteni
és beállítani üzemeltetésre,
 mindezeket üzemeltetni és használni az agrotechnikai követelményeknek megfelelően.
A mezőgazdasági gépész képes:
 karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,
 elhárítani a mezőgazdasági erőés munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait,
 közreműködni a mezőgazdasági
erő- és munkagépek, gépészeti
berendezések nagyjavításában.

ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS

Képzés típusa:
Képzési idő:
OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:
Továbbtanulási lehetőség:

Szakközépiskola
Alapfokú iskolai végzettséggel 3 év
Szakmai végzettséggel 2 év
34 623 01
20. Mezőgazdaság
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás
40% - 60%
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, iskolai tangazdaság, Hajdúerdő Kft.
2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
2 éves bármilyen szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai képzés

Betölthető munkakörök:
Erdészsegéd
Erdészeti munkás, láncfűrészkezelő
Erdészeti felkészítőgép kezelője
Erdészeti motorfűrész kezelő
Erdészeti rakodógép kezelője
Erdőművelési gépkezelő
Faaprítógép-kezelő
Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Erdőművelő
Fakitermelő
Motorfűrész-kezelő
Lakott-területi fakitermelő
Erdésztechnikus
Vadgazdálkodási technikus

Az erdészeti szakmunkás feladata:
 az erdő- és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó, az erdő- és vadgazdálkodás
számára szükséges biológiai és széleskörű műszaki, gyakorlati ismereteket igénylő feladatokat ellátni.
Az erdészeti szakmunkás képes:
 fakitermelési műveleteket elvégezni,
 erdőművelési feladatokat megoldani,
 motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni,
 erő- és munkagépeket kezelni, karbantartani,
 közelítőgépeket, rakodógépeket,
felkészítőgépeket kezelni,
 a legfontosabb fa- és cserjefajokat
felismerni,
 vadgazdálkodási berendezéseket
készíteni, vadetetést végezni.

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

Képzés típusa:
Képzési idő:
OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:

Továbbtanulási lehetőség:

Betölthető munkakörök:
Bolti hentes
Állatkábító
Bélfeldolgozó
Csontozó
Forrázó
Hús- és szalonnasózó, pácoló
Húselőkészítő
Húsipari termékgyártó
Hús-sózó
Hússzeletelő
Kolbászkészítő
Mészáros
Sertéscsontozó
Sonkafőző

Szakközépiskola
Alapfokú iskolai végzettséggel 3 év
Szakmai végzettséggel 2 év
34 541 03
21. Élelmiszeripar
XXXVI. Élelmiszeripar
30% - 70%
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, Hajdúhús 2000 Kft., Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt., Lachús
Kft.
2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
2 éves bármilyen szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai képzés

Állatbontó
Állatszúró
Böllér
Disznósajtkészítő
Hentes és mészáros
Húsaprító
Húsfüstölő
Húsosztályozó
Húsvizsgáló
Kézi csontozó (húsipari)
Kolbászpározó
Pácoló, fűszerező
Sertésminősítő
Sonkatöltő

Kapcsolódó szakképesítés,
részszakképesítés:
Bolti hentes, csontozó munkás, élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs, húskészítménygyártó, vágóhídi munkás, speciális állatfeldolgozó, édesipari termékgyártó, élelmiszeripari analitikus
technikus, élelmiszeripari technikus,
erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó, kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó, molnár, pék,
szőlész-borász, tartósítóipari szakmunkás, tejipari szakmunkás
A húsipari termékgyártó feladata:
 a vágóállatok szakszerű levágása,
 a levágott féltestek darabolása,
csontozása, formázása,
 különböző nyers, félkész vagy
késztermékek előállítása,
 ezen termékek csomagolása és értékesítése.
A húsipari termékgyártó képes:
 darabolást, csontozást végezni,
 félkész és késztermékeket készíteni,
 hőkezelt húskészítményeket gyártani,
 sózott, pácolt húskészítményeket
gyártani,
 nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyártani,
 húskonzervet készíteni,
 a félkész vagy készterméket átadni
a hűtő- vagy tároló raktárnak.

PÉK

Képzés típusa:
Képzési idő:
OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:
Továbbtanulási lehetőség:

Szakközépiskola
Alapfokú iskolai végzettséggel 3 év
Szakmai végzettséggel 2 év
34 541 05
21. Élelmiszeripar
XXXVI. Élelmiszeripar
40% - 60%
Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, Bobajka Kft., BalmazSütőde Kft., Tesco
2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
2 éves bármilyen szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai képzés

Betölthető munkakörök:
Pék
Sütőipari és gyorspékségi munkás
Mézeskalács-készítő
Gyorspékségi sütő és eladó
Dagasztó
Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Mézeskalács-készítő
Sütőipari és gyorspékségi munkás
Édesipari termékgyártó
Élelmiszeripari analitikus technikus
Élelmiszeripari technikus
Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
Húsipari termékgyártó

Molnár
Szőlész-borász
Tartósítóipari szakmunkás
Tejipari szakmunkás
Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
A pék feladata:
 sütőipari üzemekben termelési
tevékenységet végezni,
 mézeskalácsot készíteni,
 a technológiai, higiéniai, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelményeket betartani.
A pék képes:
 átvételi és raktározási feladatokat végezni,
 előkészítő műveleteket végezni,
 nyersanyagot,
készterméket
vizsgálni, gyártásközi ellenőrzést
végezni,
 eszközöket használni, gépeket és
berendezéseket kezelni,
 tésztát készíteni,
 tölteléket készíteni,
 tésztát feldolgozni,
 tésztát keleszteni,
 tésztát sütni,
 készterméket kezelni, csomagolni,
 mézeskalácsot készíteni és díszíteni.

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ

Képzés típusa:
Képzési idő:
OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:
Továbbtanulási lehetőség:

Szakközépiskola
Alapfokú iskolai végzettséggel 3 év
Szakmai végzettséggel 2 év
34 622 01
20. Mezőgazdaság
XXXIV. Kertészet és parképítés
40% - 60%
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, iskolai tangazdaság
2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
2 éves bármilyen szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai képzés

Betölthető munkakörök:
Díszfaiskolai kertész
Dísznövénykertész
Dísznövényszaporító
Faiskolai kertész
Faiskolai szaporítóanyag-előállító
Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Faiskolai kertész
Kertész
Parképítő és fenntartó technikus
A dísznövénykertész feladata:
 az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése,
 a kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.

A dísznövénykertész képes:
 dísznövénytermesztési feladatokat ellátni,
 tervet készíteni, kalkulációt
végezni,
 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,
 kereskedelmi tevékenységet
végezni, végeztetni.

KERTÉSZ

Képzés típusa:
Képzési idő:
OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:
Továbbtanulási lehetőség:

Szakközépiskola
Alapfokú iskolai végzettséggel 3 év
Szakmai végzettséggel 2 év
34 622 02
20. Mezőgazdaság
XXXIV. Kertészet és parképítés
40% - 60%
Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, iskolai tangazdaság
2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
2 éves bármilyen szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai képzés
Zöldség- és gyümölcstermesztő
(szakképesítés-ráépülés)
Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(szakképesítés-ráépülés)

Betölthető munkakörök:
Palántanevelő
Zöldségtermesztő
Gyümölcstermesztő
Szőlő- és gyümölcstermesztő
Szőlőtermesztő
Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Kerti munkás
Gyógy- és fűszernövénytermesztő
Zöldség- és gyümölcstermesztő
Dísznövénykertész
Parképítő és fenntartó technikus

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 betakarítása, tárolása és értékesítése.
A kertész képes:
 gyümölcstermesztési feladatokat ellátni,
 szőlőtermesztési feladatokat
ellátni,
 zöldségtermesztési feladatokat ellátni,
 eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
 piaci előkészítést végezni,
 értékesítést végezni,
 tervet, kalkulációt készíteni.

GAZDA

Képzés típusa:
Képzési idő:
OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:

Továbbtanulási lehetőség:

Szakközépiskola
Alapfokú iskolai végzettséggel 3 év
Szakmai végzettséggel 2 év
34 621 01
20. Mezőgazdaság
XXXIII. Mezőgazdaság
30% - 70%
Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, Molnár János egyéni vállalkozó, Tedej Zrt., Virágoskút Kft., Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft.
2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
2 éves bármilyen szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai képzés
Biogazdálkodó
(szakképesítés-ráépülés)

Betölthető munkakörök:
Állat- és növénytermesztő
Önálló gazda
Őstermelő
Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Aranykalászos gazda
Mezőgazdasági munkás
Állattartó szakmunkás
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
Családi gazdálkodó
Halász, haltenyésztő
Lovász

Mezőgazdasági technikus

A gazda feladata:
 általános
mezőgazdasági
szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez
szükséges elméleti, fizikai és
gyakorlati felkészültséggel,
vállalkozói tevékenységhez
szükséges alapismeretekkel
rendelkező mezőgazdasági
szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos,
környezetkímélő
technológiákkal képes elvégezni.
A gazda képes:
 talajelőkészítést, vetést végezni,
 a talaj termőképességének
fenntartásával kapcsolatos
feladatokat ellátni,
 növényápolást végezni,
 élelmezési célra termesztett
növényt betakarítani, tárolni,
 takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
 gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat
ellátni,
 állatot takarmányozni, állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani,
 gépet, épületet, építményt
karbantartani, egyszerű javítást végezni,
 kereskedelmi tevékenységet
végezni.

ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS

Képzés típusa:
Képzési idő:
OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:
Továbbtanulási lehetőség:

Szakközépiskola
Alapfokú iskolai végzettséggel 3 év
Szakmai végzettséggel 2 év
34 621 03
20. Mezőgazdaság
XXXIII. Mezőgazdaság
40% - 60%
Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, Tedej Zrt.
2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
2 éves bármilyen szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai képzés

Betölthető munkakörök:
Gépi fejő
Juhgondozó
Sertésgondozó
Szarvasmarha-gondozó
Tehenész
Baromfigondozó
Baromfitartó és -tenyésztő
Keltetőgép-kezelő
Keltetőüzemi dolgozó
Kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés:
Állatgondozó
Családi gazdálkodó
Gazda
Lovász
Halász, haltenyésztő
Mezőgazdasági technikus
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

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

KISTERMELŐI ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÓ, FALUSI VENDÉGLÁTÓ

Képzés típusa:
Képzési idő:
OKJ száma:
Szakmacsoport:
Ágazat:
Elmélet-gyakorlat aránya:
Oktatás helyszíne:
Kollégiumi ellátás:
Gyakorlati helyszínek:
Továbbtanulási lehetőség:

Betölthető munkakörök:
Gazdaasszony
Háztartási alkalmazott
Sörfőző
Gomolyaalapanyag-készítő
Keménysajt-készítő
Sajt- és vajkészítő
Tejfeldolgozó
Gyümölcsfeldolgozó
Zöldség szárító
Cefréző
Szörpkészítő
Húsfüstölő
Kolbászkészítő
Zsírolvasztó
Pereckészítő
Tésztakészítő

Szakközépiskola
Alapfokú iskolai végzettséggel 3 év
Szakmai végzettséggel 2 év
34 541 08
21. Élelmiszeripar
XXXVI. Élelmiszeripar
40% - 60%
Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu
Hajdúböszörmény
Iskolai tanműhely, iskolai tangazdaság
2 éves érettségire felkészítő szakközépiskolai képzés
2 éves bármilyen szakképesítés megszerzésére felkészítő szakközépiskolai képzés

Falusi vendéglátó
Piaci, utcai zöldséges
Fehérsajtkészítő
Kefír-, joghurtkészítő
Lágysajt-kezelő
Sajtkészítő
Tejföl- és túrókészítő
Káposztasavanyító
Zöldség tartósító
Gyümölcslékészítő
Disznósajtkészítő
Kézi csontozó (húsipari)
Szárazáru készítő
Péksütemény készítő
Mézeskalács-készítő

Kapcsolódó szakképesítés,
részszakképesítés:
Kistermelői élelmiszerelőállító
Falusi vendéglátó
Édesipari termékgyártó
Élelmiszeripari analitikus technikus
Élelmiszeripari technikus
Erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó
Húsipari termékgyártó
Molnár
Pék
Szőlész-borász
Tartósítóipari szakmunkás
Tejipari szakmunkás
A kistermelői élelmiszer-előállító, falusi
vendéglátó feladata:
 az alapanyag előállításán keresztül a
feldolgozáson át, az elkészített élelmiszer értékesítése.
A kistermelői élelmiszer-előállító, falusi
vendéglátó képes:
 kis mennyiségű, általa megtermelt
alaptermékkel vagy az általa betakarított, összegyűjtött vadon termő
alaptermékkel, vagy saját beszerzésű
alapanyagból készített termékkel
közvetlenül a fogyasztót ellátni,
 kistermelői zöldség- és gyümölcskészítményeket előállítani,
 kistermelői, kézműves sütőipari termékeket készíteni,
 kistermelői, kézműves cukrász- és
édesipari termékeket készíteni
 kistermelői, erjedésipari termékeket
készíteni,
 kistermelői, kézműves tejtermékeket,
sajtot készíteni.

ERASMUS+
Az Erasmus+ Program az Európai Unió által
finanszírozott program. Az Erasmus+ program támogatja, hogy a szakképzésben tanuló diákok és a szakképzéssel foglalkozó
szakemberek szakmai gyakorlaton vehessenek részt külföldön, s ezáltal Európaszerte javuljon a szakképzés színvonala. A program segíti, hogy a szakképző intézmények stratégiai partnerségeket hozzanak létre más intézményekkel és különböző cégekkel annak érdekében, hogy szoros kapcsolat épüljön ki az oktatás és
képzés, illetve a munka világa között.
Intézményünk az ERASMUS+ mobilitási projekt keretén belül sikeresen pályázott,
és ennek keretében 2017. augusztus 4 és szeptember 3 között Németországban,
Mecklenburg-Vorpommern tartományban tölthették gyakorlatukat tanulóink. 14
diák 3 szakmából (mezőgazdasági gépész, erdész és húsipari termékgyártó) ismerkedhetett meg szakmájának németországi jellegzetességeivel.
A projekt, az utazás és a gyakorlat célja:
• Fejlett mezőgazdasági,
erdészeti és húsipari
technológiák megismerése, korszerű gépek, berendezések és
eszközök kezelése és
használata a munkák
során.
• Német nyelvi kompetenciák erősítése, kommunikációs készség fejlesztése, nyelvgyakorlás a célnyelvi környezetben.
• Kulturális és hétvégi szabadidős programok, múzeumlátogatások, városnézés és
kirándulások során a kínálkozó lehetőségek kiaknázásával a tanulók ismereteinek és szemléletmódjának bővítése – feladat: információgyűjtés célnyelven,
majd az eredmény bemutatása.
• A tanulóink európai uniós polgári létének és lehetőségeinek tudatosítása.
• Motiválás, érdeklődés felkeltése, ismeret- és élményszerzés.
Gyakornokok által végzett szakmai munkák
I. Hentes tanulók munkafázisai a gyakorlat során:
csontozás, hús szétszedése, fűrészelés, hús szépítés, darálás, fűszerezés, keverés, vákuumozás, töltés, főzés, füstölés,

II. Gépész-mezőgazdász tanulók munkafázisai a gyakorlat során:
Prangendorf: Liessow: Groß Wokern: bálahordás, bálahordás és rakodás,
aratás, Terményszárítás és Rendterítés, -sodrózás Terményszállítás terményszállítás Kaszálás termény betárazás, tárcsázás, villanypásztor telepítés, szalmahordás, szalmázás, aljazás, istálló takarítás, etetés, vetett fű - talaj előkészítés, fejés, felújítási munkák, különféle istállói munkák,
III. Erdész tanulók munkafázisai a gyakorlat során:
Darguni Erdészhivatal, Nemzeti Park Hivatal, Finkenthal: Born: döntés, ároktisztítás tisztító fűrésszel, les építése / bontása, nyesés, gyérítés, kitermelt
faanyag jelölése, kitermelt faanyag gomba elleni kezelése, felakadt fa
lecsörlőzése.

Örömmel állapítjuk meg, hogy németországi gyakorlatunk sikeresen, minden zökkenő nélkül, szerencsésen lezajlott. A tanulóink által végzett szakmai munkákkal
minden munkaadó teljes mértékben elégedett volt Lehetőséget adtunk és példát
mutattunk arra vonatkozóan is, hogy az Európai Unión belül igenis lehet együttműködni, nyelvet használva érvényesülni és csúcsminőségű technológiákkal végzett eszközökkel minőségi munkát végezni.

HAJDÚHÚS 2000 KFT.

Ha szeretnél egy piacképes szakmát elsajátítani, jelentkezz, várunk szeretettel!
A Hajdúhús 2000 Kft. Kelet-Magyarország legjelentősebb húsipari vállalkozása,
amely az EU-s követelményeknek és az európai szabványoknak megfelelő magas
színvonalú termelést produkáló vágóhidat működtet, amely belföldi és exportértékesítést végez. Számos hazai áruházlánc, valamint hazai húskereskedelemmel
foglalkozó partner beszállítója. A Hajdúhús 2000 Kft. a vonatkozó európai uniós
előírásokon túl hiánytalanul megfelel az állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági és
élelmiszerhigiéniai feltételeknek. Az üzem főbb tevékenységi körei: élőállat felvásárlás, vágás, csontozás, darabolás, húscsomagolás, frisshús értékesítés és szállítás. Továbbá közel 1100 nm-es saját feldolgozóüzemmel rendelkezik, ahol a helyben feldolgozott sertéshúsból korszerű technológiával, minőségi késztermékeket
gyárt.

A munkatevékenységbe ágyazott szakmatanulás alkalmával elsajátítják a sertésvágás-, darabolás-, a húskészítmények gyártási folyamatát és az ahhoz szükséges
adminisztrációs feladatokat is. A diákok tanulószerződés alapján vehetnek részt
gyakorlati képzésben a HBM-i Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrzése mellett.
Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosultak.

A duális szakképzés előnye, hogy a megemelt gyakorlati óraszámnak köszönhetően a tanulók alaposan megismerik a húsipari termékgyártó szakmát.

Mestercímmel és többéves
szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók képzik a tanulókat a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézménnyel
szorosan
együttműködve. Segítik a diákok
beilleszkedését
a
munka világába, megismerik
a szakma kultúráját és etikáját, valamint a munkához
való hozzáállást.

Évről évre eredményes szakmai vizsgát tesznek a tanulók
és kiemelkedő eredménnyel
szerepelnek az országos
szakmai versenyeken.

A Hajdúhús 2000 Kft. mint
gyakorlati képzőhely, lehetőséget biztosít a náluk végzett tanulók számára munkaviszony
létesítésére,
amellyel nagy számban élnek is a fiatalok.

Szeretettel várjuk JELEN
tanévre is a pályaválasztó
nyolcadikosokat és a pályakorrekciót fontolgató
idősebbeket is!

HAJDÚERDŐ KFT.
A Hajdúerdő Kft. 2002 óta a
térség egyik meghatározó erdészeti magángazdálkodója.
Gazdálkodásán túl magánerdő-tulajdonosok szakirányítását is végzi, mintegy 1500
hektáron. Iskolánkkal több
éve együttműködve, tanulószerződéses formában az erdészeti és vadgazdálkodási
szakirányon tanuló diákjainknak biztosítanak gyakorlóhelyet.
A tanulók a 4 hektáros csemetekertben, a 200 hektáros erdőgazdálkodással érintett, valamint a 4500 hektáros vadászterületen sajátíthatják el
a szakma fogásait, amelyet jól
felkészült erdészeti mesterek,
a kornak megfelelő színvonalú
eszközökkel biztosítanak.
A vállalkozás segítséget nyújt
továbbá a nívós versenyszervezésekben, támogatja iskolánk alapítványát, szakmai tanulmányutak, rendezvények
szervezését.

VIRÁGOSKÚT BIOGAZDASÁG
A gazda, Rózsa Péter nemcsak egyszerűen a tiszta, a vegyszerektől mentes
biogazdálkodás megszállottja, de egyben sikeres üzletember is.
VIRÁGOSKÚT márkanév alatt egészséges és ízletes bioételeket és italokat kínálunk vásárlóinknak tartósítószerektől, mesterséges színezékektől, permetezéstől mentesen.
A Balmazújváros melletti Virágoskúton 25 hektárnyi területen folyik
biodinamikus módszerek segítségével
zöldség és fűszernövények, szántóföldi növények termesztése.
A gazdaság másik része Hortobágy Vókonya pusztán található, ahol közvetlenül a folyó partja mellett tenyésztjük és tartjuk számottevően őshonos magyar állatainkat, szintén
szem előtt tartva az ökológiai állattartás szempontjait. Magyar szürke
marha, racka fekete és fehér változatban, szőke mangalica konda, szamár
ménes, kopasznyakú tyúkok, fodros
tollú ludak, gyöngytyúkok, pulykák,
komondorok, mind megtalálhatóak.
2003 nyarán került átadásra a minden
igényt kielégítő bio-feldolgozó üzem,
ahol régi erdélyi és táj jellegű receptek
alapján készítjük a zöldség- és gyümölcskonzerveket, pl. faszénen sütött
padlizsánból, paprikából zakuszkát és
padlizsánkrémet.
Cégünk sokat áldoz a régi mesterségek, szokások, hagyományok megőrzésére, ápolására.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÉKE MEZŐGAZDASÁGI KFT.
A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÉKE
MEZŐGAZDASÁGI KFT. 1955 óta
van jelen a mezőgazdaságban a
megye TOP100 vállalata között.
Az agrárszektor széles spektruma
megtalálható nálunk. Ha növénytermesztéssel, gépüzemeltetéssel, vagy ehhez a területhez kapcsolódó adminisztratív munkával
szeretnél foglalkozni, akkor szívesen vesszük, ha elküldöd az önéletrajzodat, illetve ha gyakorlatra jelentkezel hozzánk középvagy felsőfokú iskolai tanulmányaid során. Ha az állattenyésztés
érdekel, akkor a sertés- és a tejelő
szarvasmarha ágazatunkba várjuk a jelentkezésedet.
Érdekesség magunkról, hogy az
országban nálunk van a legtöbb
fejőállásos karusszel, egyszerre
80 tehenet tud megfejni ez a
technológia. Szereted a sajtokat?
Már lehet, hogy fogyasztottál is
olyan tejterméket, amelyhez a tejet mi termeltük.
Már régóta szívesen megnéztél
volna egy biogáz üzemet közelebbről, érdekel a megújuló energiák világa? Akkor erre a területre
is jelentkezhetsz.

TEDEJ ZRT.
A TEDEJ ZRT. 1949 óta működik eredményesen az észak-hajdúsági térségben, Tedejen.
Évente közel 15 millió liter tejet értékesítünk, amelyet a 2000 tehénből és szaporulatából álló szarvasmarha állomány biztosít. Húshasznú szarvasmarha tenyésztésünket 2000-ben kezdtük. Jelenleg több
mint 700 anyatehénből, 700 borjúból és
növendék üszőből álló állományunk kiváló genetikai értéket képvisel a hazai
húsmarha tenyésztés palettáján. A sertéstenyésztési telep 1400 koca és szaporulatának tartására és felnevelésére alkalmas.
A növénytermesztés elsődleges feladata
a nagy létszámú állatállomány takarmányszükségletének biztosítása, amelyet
5.000 hektár szántón és 1.500 hektár
gyep területen végzett tevékenységgel
biztosítunk. A térségben elsőként kezdtünk bele az almatermesztésbe, felvállalva ezzel a térségbeli foglalkoztatás javítását. Az alma mellett meggy, cseresznye,
szilva és körte ültetvényeket is telepítettünk. Az év teljes egészében átlagosan naponta 150 főnek tudunk munkát biztosítani a kertészeti ágazatban.
A mezőgazdasági jellegéből adódó nehézségek ellenére a gazdaság eredményesen
gazdálkodik, és töretlen fejlődést mutat,
mintegy 350 fő részére biztosít tartós
munkalehetőséget. Alkalmazottainak körében sok a magasan képzett, tapasztalt,
nagy szakmai tudással bíró agrármérnök.
Munkatársainkat megbecsüljük, kiemelt
kereseti lehetőségeket biztosítunk. Lehetőséget adunk szakmai továbbképzésekre, a szakmai fejlődésre.

INFORMÁCIÓK
Magyarországi Szülők Országos Egyesülete
http://www.mszoe.hu/

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
www.dualis.hu

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
www.nive.hu

Oktatási Hivatal
www.oktatas.hu

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit
Kft.
www.szakmavilag.hu

Nemzeti Pályaorientációs Portál
www.eletpalya.munka.hu

Szakképesítés Kft.
www.szakkepesites.hu

Országos Felsőoktatási Információs Központ
www.felvi.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
http://www.hbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes

