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Választható képzési formák a 2020/2021. tanévben 

Technikumi (volt szakgimnáziumi) képzés 

A technikum 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A 

diákok négy tantárgyból érettségiznek (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) és technikus vizsgát 

tesznek. Az érettségi mellé megszerezhető szakképesítés:  

0041 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

OKJ szám: 54 521 05  Képzési idő: 5 év  

Ez a mezőgazdaság ágazat agrárgépész területének 5 éves képzése. A mezőgazdasági gépésztechnikus 

előkészíti, üzemelteti és javítja a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, önjáró 

betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a 

mezőgazdasági termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. A képzés ideje alatt mezőgazdasági 

gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás jogosítványt szereznek a tanulók. 

 

Szakképző iskolai (volt szakközépiskolai) képzés 

A szakképző iskola 3 éves képzés. Minden szakma állami szakképzési ösztöndíjjal támogatott. 

Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség; egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 

A végzett szakmunkások további két év alatt érettségi vizsgára is felkészülhetnek.  

 

0042  Mezőgazdasági gépész 

OKJ szám: 34 521 08  Képzési idő: 3 év 

A mezőgazdasági gépész előkészíti, beállítja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és 

munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. Feladatai között szerepel még a 

gépek karbantartása, üzemzavarok elhárítása és a gépek javításában történő közreműködés. Elvégzi a 

növénytermesztéshez, állattenyésztéshez kapcsolódó közúti szállítási feladatokat. A képzés ideje alatt 

mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás jogosítványt szereznek a tanulók. 

 



0043  Kertész 

OKJ szám: 34 622 02  Képzési idő: 3 év  

A kertész feladata a szőlőtermesztés, a gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövény- és 

dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása. Képes használni és karbantartani az 

ágazatban jellemző kisgépeket; elvégzi a dokumentációs feladatokat; indíthat önálló vállalkozást.  

 

0044  Gazda; szakmairány: Lovász 

OKJ szám: 34 621 02  Képzési idő: 3 év  

A modern családi gazdaságok fő munkaereje a gazda, aki a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges 

elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is 

rendelkező mezőgazdasági szakember. A lovász biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását. 

Kialakítja a ló optimális tartási körülményeit. Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat. 

Részt vesz a ló napi mozgatási feladatainak ellátásában és alapkiképzésében. 

 

0045 Gépi és CNC forgácsoló 

OKJ szám: 34 521 15  Képzési idő: 3 év 

A gépi forgácsoló feladatai: műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott 

alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, 

eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a 

munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és 

továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. 

 

A felvétel az általános iskolai 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények alapján 

történik, az összes, érdemjeggyel értékelt tantárgyat figyelembe véve.  

 

Nyílt napok időpontja: 2019. november 12. és 2019. december 4., mindkét napon 10:00 – 12:00 óráig. 

 

Idegen nyelv oktatása: az angol és a német nyelv közül választhatnak a jelentkezők. 

Fakultációk, szakkörök: számítástechnika, virágkötészet, jogosítvány megszerzése, zene, tánc, sport, stb. 

Kollégiumi férőhelyet tanulóink számára az iskola saját kollégiumában biztosítunk. 

Egyéb információk: iskolánk fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat, 

valamint a sajátos nevelési igényű tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési (tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási) zavarral küzdő diákokat. A jelentkezési laphoz a szakértői véleményt csatolni 

szükséges! 

További információk az iskola honlapján: www.peterkeszaki.hu  

Keress minket a www.facebook.com közösségi oldalon is! 

http://www.peterkeszaki.hu/
http://www.facebook.com/

