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MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS


Ágazat:

Mezőgazdaság és erdészet



Szakma azonosító száma:

5 0811 17 09



Belső kód:

0101



Képzési idő:

5 év



Tanult idegen nyelv:

angol vagy német

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó
műszaki, gazdasági és gazdálkodási szakterületeken önálló feladatokat végez és végeztet,
munkacsoportokat irányít.
Gyakorlóiskolaként tanulóink az egyetem tangazdaságában, a régióban meghatározó vállalkozásoknál, együttműködő partnereinknél teljesítenek szakmai gyakorlatot.
Azon fiatalok részére ajánljuk, akik a modern nagy- és kisüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák – mint a precíziós gazdálkodás, automatizálás, robotizáció –, elvárások és
irányvonalak megismerése után szeretnének a mezőgazdasági termelés irányításában részt
venni vagy önálló családi vállalkozást irányítani.

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, történelem, idegen nyelv és biológia 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.

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatot az iskolaorvos
végzi előre megadott időpontban.
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SZAKMAIRÁNY: ÁLLATTENYÉSZTŐ
Az állattenyésztő a gazdasági állatfajok tartási és takarmányozási feladatait végzi, végrehajtja
az állatjólléti és higiéniai feladatokat, közreműködik a tenyésztési (szaporítási) feladatokban.
Gondoskodik az állatjólléti és higiéniai előírások betartásáról, közreműködik a prevenciós
feladatokban, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai és az egyes hatósági feladatok végrehajtásában, alkalmazza a precíziós állattenyésztés főbb irányelveit, drónt használ. Beállítja,
ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti az állattenyésztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket. Gondoskodik a fontosabb gazdasági állatfajok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Segédkezik az állatorvosnak a szaporodásbiológiai, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai feladatok végrehajtásában. Elvégzi a fontosabb állattenyésztési munkák tervezését,
szervezését. Állattartó telepek napi adminisztratív feladatait látja el. Irányítja az állattenyésztési termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat.
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SZAKMAIRÁNY: NÖVÉNYTERMESZTŐ
A növénytermesztő a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos vizsgálatokat végez,
elemző és végrehajtó feladatokat lát el. A növények termesztésének környezeti feltételeit
vizsgálja és értékeli, precíziós növénytermesztést alkalmaz. Növénytermesztési munkák tervezését, szervezését végzi. Szervezi a növénytermesztési munkák lebonyolítását a vetéselőkészítéstől a betakarításig, illetve az értékesítésig. A szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végzi, középvezetőként irányítja a termelési folyamatokat. Környezetvédelmi és szakmai szempontokon nyugvó növényvédelmet folytat, irányítja a növényvédelmi tevékenységet. Irányítja a növénytermesztési feladatokat ellátó személyeket, szervezeti egységeket. Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a növénytermesztésben használt gépeket,
eszközöket, berendezéseket.
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