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MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS 

 Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet 

 Szakma azonosító száma: 5 0810 17 08 

 Belső kód: 0102 

 Képzési idő: 5 év 

 Tanult idegen nyelv: angol vagy német 

A mezőgazdasági gépésztechnikus tevékenységére a korszerű, robotizált mezőgazdasági gé-

pekkel történő munkavégzés jellemző. 

A mezőgazdasági gépésztechnikus előkészíti, üzemelteti és javítja a mezőgazdaságban alkal-

mazott korszerű erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógé-

peket. Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a mezőgazdasági termelés 

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

gazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás jogosítványt szereznek a kép-

zésben résztvevők. 

Gyakorlóiskolaként tanulóink az egyetem tangazdaságában, a régióban meghatározó vállalko-

zásoknál, együttműködő partnereinknél teljesítenek szakmai gyakorlatot.  

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű 

mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni, mezőgazdasági vállalkozást 

működtetni. 

FELVÉTELI MÓDJA 

A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi 

és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történe-

lem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont 

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Pontegyenlőség 

esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt. 
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ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatot az iskolaorvos 

végzi előre megadott időpontban. 

PÁLYAALKALMASSÁG 

Járművezetéshez szükséges egészségügyi alkalmassági. 
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SZAKMALEÍRÁS 

A mezőgazdasági gépésztechnikus szakma ajánlott azon fiatalok számára, akiket vonz a me-

zőgazdaság és a mezőgazdaságban mezőgazdasági gépekkel végzendő munkatevékenység. A 

mezőgazdasági gépésztechnikus a képzés után alkalmas lesz önállóan a következő tevékeny-

ségek elvégzésére. 

Elvégzi a mezőgazdasági gépek berendezések, eszközök üzemeltetését, karbantartását, javítá-

sát. Üzembe helyezi és átadja az új és felújított mezőgazdasági gépeket. Irányítja és ellenőrzi 

a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. Elvégzi és szervezi az üzem-

zavarok feltárását kivizsgálását és megszüntetését. Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági 

termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Elvégzi és elvégezteti a mezőgazda-

sági gépek diagnosztikai vizsgálatát. Kezeli és kezelteti a precíziós gazdálkodást segítő elekt-

ronikai rendszereket. A mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély meg-

szerzéséhez szükséges vizsgákat leteszi. Kapcsolatot tart az ügyféllel. A vállalkozást a jog-

szabályoknak megfelelően működteti, felkutatja és igénybe veszi a megfelelő forrásokat. Be-

tartja és betartatja a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat. 


