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Tisztelt Olvasó!
Ön a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiadványát tartja
a kezében, melyben az agrárium területén az új szak
képzési rendszer képzési palettáját szeretnénk meg
ismertetni az érdeklődőkkel.
A megújuló szakképzés lehetővé teszi, hogy a fiatalok
a céljaiknak és képességeiknek legmegfelelőbb szakmai
tudást sajátíthassák el, mellyel a munkaerő-piacon is
versenyképesek lehetnek. Az ideális karrierút kiválasz
tását megkönnyítendő, tájékoztató füzetünkben az
agrárszakmákat ágazatok szerint csoportosítottuk.
A szakképző intézményekben (technikumokban és szak
képző iskolákban) az ágazati alapoktatást követően
kerül sor a szakmaválasztásra. A gyakor
lati isme
reteket duális partnereknél, cégeknél sajátíthatják
el a fiatalok. A technikumi képzés a gimnáziumi és
a szakirányú oktatás ötvözete.

Az ötéves képzés végén egyszerre kaphatja kézhez
a tanuló az érettségi bizonyítványt és a technikusi
oklevelet, sőt, még nyelvvizsga letételére is lehetősége
van. A szakképző iskolában három év alatt szerezhet
nek szakmát a fiatalok. A szakképzésben ösztöndíj jár
a tanulónak a tanulmányi eredményétől függően.
Remélem, hogy kiadványunkkal segíteni tudjuk a pályaori
entációban résztvevő általános iskolai tanulók és szüleik,
valamint az átképzésben gondolkodók eligazodását.

Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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TARTALOM

Élelmiszeripar ágazat
Az ágazathoz tartozik számos élelmiszeripari és az
élelmiszerek előállítását biztosító élelmiszeripari
gépész szakma.
A mai világ megköveteli az egészséges, biztonságos
élelmiszerek előállítását. Folyamatosan fejlődnek
a technológiák valamint korszerűsödnek az alkal
mazott gépek, berendezések. Az ágazatnak jól kép
zett szakemberekre van szüksége.
A közös ágazati alapoktatás folyamán a tanulók
azokat az ismereteket sajátítják el, amelyek vala
mennyi, az ágazathoz tartozó szakmánál azonosak
és szükségesek.
4

Az ágazati alapoktatást követően - szakképző iskolá
ban 9. évfolyam, technikumban 10. évfolyam végén –
lehetőség nyílik különböző szakmák választására.
Tanulj ezen az ágazaton, ha kíváncsi vagy hogyan
készül a sajt, a konzerv, a bor, a sör, a kedvenc sza
lámid, mitől lesz a káposztából savanyú káposzta…
Megismerheted a titokzatos mikroorganizmusok
láthatatlan tevékenységeit!
Kisüzemi, nagyüzemi élelmiszergyártás mellett,
közel kerülhetsz a kézműves élelmiszerek előállí
tásához is.
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Bor- és pezsgőgyártó technikus
Az élelmiszeripari ágazat ötéves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

5 0721 05 01
szakma azonosító

• Pezsgőt és egyéb szénsavas borokat készít.
• Borokat minősít érzékszervi (borkóstoló)
és laboratóriumi vizsgálatokkal.
• A szükséges dokumentációt elkészíti, vezeti.
• A borturizmus aktív résztvevője.

Téged vár a bor- és pezsgőgyártó szakma, ha:
• érdekel a borkészítés;
• kíváncsi vagy mi a különbség a pezsgő, habzóbor Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
és a gyöngyöző bor között;
• Szőlőtermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági
• szívesen dolgozol másokkal, irányításukat is vállalod;
üzemekben.
• szeretnél minőségi alapanyagból minőségi élelmi • Borászatokban.
szert előállítani.
• Borászati eszközöket forgalmazó cégnél.
• Vállalkozásoknál (akár sajátban is).
Mivel foglalkozik a bor- és pezsgőgyártó technikus?
• Szőlőtelepítést, szőlőművelést végez és irányít.
Azok számára ajánljuk, akik szeretnének előállítani
• A szőlő betakarítást tervezi és irányítja.
minőségi borokat, akik a hírneves magyar borokat
• A must kezelését, javítását, tartósítását végzi.
korszerű technológiával kívánják előállítani, akik sze
• Fehér-, rozé-, siller- és vörösbort készít.
retnék ugyanazt a minőségű bort előállítani évente
• A bort szakszerűen tárolja.
más minőségű alapanyagból.
• Borkülönlegességet készít különféle eljárással.
7

ÉL
EL

4

M
IS

Magyar Képesítési

ZE
RI

Keretrendszer

PA

szerinti szintje

Édességkészítő
Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár az édességkészítő szakma, ha:
• szeretnéd megtanulni, hogyan készülnek kedvenc
édességeid, a csokoládék, cukorkák, kekszek,
snackek, krékerek;
• jó a kézügyességed, az ízérzékelésed, szereted
a kihívásokat;
• nyitott vagy a korszerű technológiák alkalmazá
sára, új nyersanyagok felhasználására;
• kreatív vagy.
Mivel foglalkozik az édességkészítő?
• Táblás csokoládékat, csokoládéfigurákat,
desszerteket és bonbonokat készít.
• Kekszeket, sós aprósüteményeket,
ostyaféléket állít elő.
• Cukorkákat, drazsékat, bonbonokat,
jégkrémet, rágógumit gyárt.

4 0721 05 02
szakma azonosító

• Kávét pörköl.
• Hagyományos édességeket készít, pl. konyakos
meggyet, Negro cukorkát, különböző ízesítésű
szaloncukrokat.
• A minőségellenőrzésben, minőségirányítási
rendszerek működtetésében vesz részt.
• Szakszerűen kezeli a termékek előállításához
használt gépeket.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Édesipari üzemekben.
• Kézműves édességeket előállító vállalkozásoknál.
• Saját vállalkozásban.
Azoknak ajánljuk, akik számára fontos, hogy az elő
állított termékeikkel örömet szerezzenek a vásárlók
nak, teljessé tegyék édességeikkel az ünnepi pillana
tokat, akik kreativitást igénylő munkát szeretnének
és elkötelezettek a biztonságos élelmiszer-előállítás
iránt.
9
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Az élelmiszeripari ágazat édességkészítő képzésének
részszakmája, amely a részszakma megszerzésére
irányuló szakmai vizsgával zárul.

• Kézzel és géppel is gyárt, díszít bonbonokat.
• Pralinét, nugátokat, csokoládédrazsét készít.
• Különböző gépeket üzemeltet.

Téged vár a csokoládégyártó részszakma, ha:
• szeretnél különböző ízesítésű táblás csokoládékat,
csokoládéfigurákat és -szeleteket készíteni;
• kreatív vagy, szeretsz díszíteni, új ízkombináció
kat és formákat kitalálni;
• jó a kézügyességed, az ízérzékelésed;
• közel áll hozzád a kézi bonbongyártás, de nyitott
vagy a korszerű technikai megoldásokra is.

Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Édesipari kis- és nagyüzemekben.
• Kézműves csokoládékat előállító egységekben.
• Bonbonféléket is készítő cukrászatokban.
• Saját vállalkozásban.

Mivel foglalkozik a csokoládétermék-gyártó?
• Táblás csokoládékat, szeleteket, darabárut
készít dúsító, ízesítő anyagokkal, töltelékekkel
és azok nélkül.
• Üreges csokoládéfigurákat állít elő, és nagy
odafigyeléssel csomagolja is azokat.
10
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Azok számára ajánljuk, akik kézműves és ipari
körülmények között egyaránt szeretnének dolgozni,
kiváló minőségű alapanyagokból magas élvezeti
értékű csokoládétermékeket előállítani, és akik
számára fontos a vásárlók elégedettsége, a biztos
jövedelem.
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Téged vár a keksz- és ostyagyártó részszakma, ha:
• szívesen készítenél kekszeket, töltött ostyákat,
nápolyikat;
• kreatív vagy, szívesen kipróbálsz új ízeket;
• jó a problémamegoldó képességed;
• nyitott vagy az új ismeretekre, az újdonságok
alkalmazására, de fontos számodra a kézműves
ség, a hagyományőrzés is;
• szívesen használnál munkádhoz gépeket, műszaki
berendezéseket.
Mivel foglalkozik a keksz- és ostyagyártó?
• Ostyaféléket készít, például töltetlen ostyalapokat,
fagylalttölcséreket, különböző ízesítésű töltött
ostyákat, téli fagyit.

12
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• Sós és édes teasüteményeket állít elő.
• Kekszeket, krékereket gyárt.
• Munkája során alkalmaz kézi és gépi formázást,
töltelékkészítést és töltést, különböző bevonási,
díszítési műveleteket.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Édesipari kis- és nagyüzemekben.
• Kézműves kekszeket, ostyákat előállító
egységekben.
• Ostyasütő, süteménygyártó vállalkozásokban.
• Saját vállalkozásban.
Azoknak ajánljuk, akiknek fontos a kézműves ter
mékek gyártása, de üzemi körülmények között is
foglalkoznának kekszek, ostyák készítésével, illetve
önállóan valamint másokkal együttműködve is szíve
sen dolgoznak, továbbá igényesek saját munkájukkal
és az elkészített termékek minőségével szemben.
13
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Az élelmiszeripari ágazat ötéves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
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Téged vár az élelmiszerellenőrzési technikus
szakma, ha:
• érdekelnek az élelmiszerek összetevői;
• szeretnél megbizonyosodni az adalékanyag
mentességről;
• szeretnéd megismerni a modern műszerekkel
végzett laboratóriumi méréseket;
• szívesen dolgozol csapatban.
Mivel foglalkozik az élelmiszerellenőrzési technikus?
• Meghatározza az élelmiszerek összetételét.
• Vizsgálja az élelmiszerek megjelenését, ízét,
állagát.
• Ellenőrzi a gépek, berendezések higiéniáját,
tisztaságát.

14
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• Kimutatja az élelmiszerekben a környezetből
bekerülő káros anyagokat, az eredményeket
számítógépen rögzíti és értékeli.
• Biztosítja a biztonságos élelmiszerek előállítását.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál.
• Élelmiszeripari üzemeknél és laboratóriumoknál
(pl. ásványvíz-, üdítőitalgyártóknál, tej-, tartósító
üzemeknél, valamint hűtőháznál, sörgyárnál stb.)
• Önálló vállalkozóként minőségbiztosítási feladatok
ellátása élelmiszeripari cégeknél.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel az élelmi
szeripar, szeretnének korszerű, laboratóriumi
műszerekkel dolgozni, egészséges, vegyszer- és
növényvédőszer-mentes élelmiszerek előállításá
ban részt venni. Akik elhivatottak a biztonságos élel
miszer-előállításban.
15
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Élelmiszeripari gépésztechnikus

R

Az élelmiszeripari ágazat ötéves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
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Téged vár az élelmiszeripari gépésztechnikus
szakma, ha:
• szeretsz szerelni, gépekkel foglalkozni;
• a gépek mellett érdekel az élelmiszerek gyártása;
• szívesen dolgoznál élelmiszeripari gépek, beren
dezések üzembe helyezésével, karbantartásával;
• érdekelnek az automatikus vezérlésű, mechanikus,
pneumatikus vagy hidraulikus működtetésű gépek.
Mivel foglalkozik az élelmiszeripari gépésztechnikus?
• A gépek üzemeltetését figyelemmel kíséri, szük
ség esetén beavatkozik.
• Élelmiszeripari üzemekben, gyárakban üzembe
helyezi, karban tartja, javítja a gépeket, alkatré
szeket cserél.

16
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• Az egyszerűbb alkatrészeket elkészíti: forgácsol,
hegeszt, megmunkál.
• A modern számítógép-vezérlésű, pneumatikus
és hidraulikus berendezéseket kezeli, működteti.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Élelmiszeripari üzemekben, gyárakban.
• Saját vállalkozásban.
• Élelmiszeripari gépeket forgalmazóknál.
• Egyéb gépipari munkahelyeken.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel, hogyan ké
szülnek az élelmiszerek és szeretnék megismerni
a számítógép-vezérlésű gyártóberendezéseket.
Akik belső munkaterületen szeretnének dolgozni,
akár többműszakos munkarendben és jól jövedel
mező szakmát keresnek.

17
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Élelmiszeripari gépkezelő
Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár az élelmiszeripari gépkezelő szakma, ha:
• érdekel, hogyan készülnek az élelmiszerek,
amelyeket megeszel;
• szeretsz barkácsolni, gépeket szerelni;
• kíváncsi vagy a modern élelmiszergyártásra,
technológiákra;
• gyorsan akarsz szakmát szerezni;
• szeretsz csapatban dolgozni.
Mivel foglalkozik az élelmiszeripari gépkezelő?
• Utasításoknak megfelelően üzemeltet
élelmiszeripari gépeket.
• A modern, számítógép-vezérlésű, pneumatikus
és hidraulikus berendezéseket kezeli, működteti.
• Egyszerűbb átszereléseket és karbantartást végez.

18
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• A gépeket, berendezéseket beállítja, alapanyaggal
tölti fel.
• A termékváltáshoz szükséges feladatokat végez.
• A rábízott gépeket, berendezéseket ápolja, tisztítja,
fertőtleníti.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Élelmiszeripari üzemekben, gyárakban.
• Saját vállalkozásban.
• Egyéb gépipari munkahelyeken.
Azok számára ajánljuk, akik képesek összponto
sítani egy feladatra és versenyképes jövedelmet
szeretnének. Tovább azoknak, kik belső munkaterü
leten szeretnek dolgozni és megismernék a számí
tógép-vezérlésű gyártóberendezéseket, akár több
műszakos munkarendben is.

19
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Élelmiszeripari csomagológép-kezelő
Az élelmiszeripar ágazat élelmiszeripari gépkezelő
képzésének részszakmája, amely a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.
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• A gépeket, berendezéseket beállítja, alapanyaggal
tölti fel.
• A termékváltáshoz szükséges feladatokat végzi.
• A rábízott gépeket, berendezéseket ápolja,
tisztítja, fertőtleníti.

• Téged vár az élelmiszeripari csomagológép-kezelő
részszakma, ha:
• érdekel, hogyan készülnek az élelmiszerek;
Hol tudsz a résszakmával munkát vállalni?
• szeretsz barkácsolni, gépeket szerelni;
• Élelmiszeripari üzemekben, gyárakban.
• kíváncsi vagy a modern élelmiszergyártásra, tech • Saját vállalkozásban.
nológiákra;
• Egyéb gépipari munkahelyeken.
• gyorsan akarsz részszakmát szerezni és munkát
vállalni;
Azok számára ajánljuk, akik versenyképes jövedel
• szeretsz csapatban dolgozni.
met szeretnének, de elviselik a monoton terhelést
és vállalják a többműszakos munkarendet is.
Mivel foglalkozik az élelmiszeripari csomagológép- Tovább azoknak, akik belső munkaterületen dol
-kezelő?
goznának és szeretnék megismerni a számítógép-
• Utasításoknak megfelelően üzemeltet
-vezérlésű gyártóberendezéseket.
élelmiszeripari csomagológépeket.
• A modern, számítógép-vezérlésű, pneumatikus
és hidraulikus berendezéseket kezeli, működteti.
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Erjedés- és üdítő-ipari technikus
Az élelmiszeripari ágazat ötéves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Téged vár a bor- és pezsgőgyártó szakma, ha:
• szereted az alma- vagy narancslevet, az ásvány
vizet vagy a szikvizet;
• érdekel, hogy miért más a dzsúsz és a szőlőlé,
vagy milyen folyamatok zajlanak a sör vagy
a biológiai ecet gyártása során;
• szívesen végzel laboratóriumi munkát;
• alkalmasnak érzed magad a rád bízott csapat
irányítására.
Mivel foglalkozik az erjedés- és üdítőitalipari technikus?
• A szakterülethez tartozó technológiai folyama
tokat irányítja.
• Üdítőitalt, élesztőt, malátát, keményítőt, sört,
gyümölcspálinkát, ecetet gyárt.
• Alapanyag-, gyártásközi- és késztermék ellenőr
zést végez.

5 0721 05 06
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• Meghatározza az ízhibák okát.
• A technológiai folyamatokhoz kapcsolódó
minőségbiztosítási rendszert működteti.
• Vállalkozást működtet, termékeket értékesít.
• Törvényi előírásokat ismeri és alkalmazza.
• Informatikai eszközöket használ.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Üdítőitalgyártó-üzemnél.
• Ecetgyártó-üzemnél.
• Sörgyártó üzemnél,
• Szeszes-ital gyártó üzemnél
• Ásványvízgyártónál.
• Saját vállalkozásban.
Azok számára ajánljuk, akik szívesen dolgoznának
erjedésipari üzemekben. Új termékekkel – új üdí
tőitallal, vagy saját ízvilágú sörrel – szeretnének
megjelenni a piacon. Vállalkozóként pl. szikvíz- vagy
üdítőitalgyártó-üzemet vezetni.
23
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Erjedés- és üdítő-ipari termékkészítő
Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár az erjedés- és üdítő-ipari termékkészítő
szakma, ha:
• szereted az alma- vagy narancslevet,
az ásványvizet vagy a szikvizet;
• érdekel, a rostos ivólé, az élesztő, a sör,
a szeszes-ital vagy a biológiai ecet gyártása;
• érdekel a szeszes ital, mint sör vagy likőr készítése;
• jól kommunikálsz másokkal, szívesen dolgozol
csapatban.
Mivel foglalkozik az erjedés- és üdítő-ipari termékkészítő?
• Az alapanyagokat, csomagolóanyagokat átveszi
és ellenőrzi.
• Az alapanyagokat tisztítja, válogatja, osztályozza
• A minőségellenőrzésben közreműködik.
• A technológiai programot beállítja, a gépeket kezeli.

4 0721 05 07
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• A környezetvédelmi és higiéniai szabályokat
betartja.
• Élelmiszerbiztonsági és üzembiztonsági
feladatokat ellátja.
• Vállalkozást indít, működtet, termékeket értékesít.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Üdítőitalgyártó-üzem.
• Malátagyártó üzem,
• Sörgyártó üzem
• Ecetgyártó-üzem.
• Szeszes-italgyártó üzem,
• Gyümölcspálinka gyártó üzem
• Saját vállalkozás.
Azok számára ajánljuk, akik szívesen dolgoznának
erjedésipari üzemekben. Továbbá, akik szeretik a gé
pesített munkát, esetleg magánvállalkozóként, saját
termékekkel (üdítőitallal, saját ízvilágú sörrel) sze
retnének megjelenni a piacon.
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Sörgyártó
Az élelmiszeripari ágazat erjedés- és üdítő-ipari
termékkészítő képzésének részszakmája, amely a rész
szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgával
zárul.
Téged vár az sörgyártó részszakma, ha:
• érdekel a sörgyártás;
• szeretnéd elkészíteni a „saját sörödet”;
• érdekel, hogy milyen módon változtathatsz
a sör ízén;
• jól kommunikálsz másokkal, szívesen
dolgozol csapatban.
Mivel foglalkozik az sörgyártó?
• Az árpát, a malátát, a komlót stb. átveszi,
azok minőségét ellenőrzi, betárolja.
• A sörfőzővíz minőségét ellenőrzi.
• Különféle söröket főz és erjeszt.
• A sört szűri, pasztőrözi, palackba, hordóba,
dobozba tölti.
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• Gyártásközi (fizikai, kémiai, érzékszervi) vizsgá
latokat végez, a kész sört ellenőrzi és minősíti.
• A berendezéseket, gépeket beállítja, üzemelteti.
• A környezetvédelmi és higiéniai szabályokat,
a jövedéki törvény előírásait betartja.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Sörgyár.
• Malátagyár.
• Saját vállalkozás.
Azok számára ajánljuk, akik szívesen készítenek
hagyományos vagy kézműves söröket. Vagy vállal
kozóként, saját termékeket (saját ízvilágú sört vagy
sörkülönlegességet) szeretnének gyártani. Vagy akik
szeretnének egy kiszámítható, jól jövedelmező ipar
ágban dolgozni.
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Üdítő-ipari termékkészítő
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Az élelmiszeripari ágazat erjedés- és üdítő-ipari termék
készítő képzésének részszakmája, amely a részszakma
megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.
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Téged vár az üdítő-ipari termékkészítő szakma, ha:
• szereted az alma- vagy narancslevet,
az ásványvizet vagy a szikvizet;
• érdekel, a rostos ivólé- vagy az ásványvízés szikvízkészítés;
• elkészítenéd a „saját üdítőitalodat”;
• új ízeket és ízkombinációkat próbálnál ki;
• szívesen dolgozol másokkal, csapatban.
Mivel foglalkozik az üdítőitalipari termékkészítő?
• Átveszi, ellenőrzi a gyümölcsöket
• Az alapanyagokat tisztítja, válogatja.
• Üdítőitalt állít elő, (cukoroldást, szörpkészítést
végez, széndioxiddal telít),
a csomagolóanyagokat előkészíti.

28
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• Palackoz, címkéz, tárolást, szállítást intéz.
• Technológiai berendezéseket, gépeket beállít,
üzemeltet, tisztít.
• Alapszintű adminisztrációs munkát végez.
• A környezetvédelmi és higiéniai szabályokat
betartja.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Üdítőitalgyártó-üzem.
• Ásványvízgyártó-üzem.
• Saját vállalkozás.
Azok számára ajánljuk, akik szívesen dolgoznának
erjedésipari üzemekben. Továbbá szeretik a gépesí
tett munkát. Vagy vállalkozóként, új ízű, összetételű
üdítőitalokat készítenének. Vagy szeretnének egy ki
számítható, jól jövedelmező iparágban dolgozni.
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Hentes és húskészítmény-készítő
Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
a szakképzettség megszerzésével zárul.
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• Húst és húskészítményeket értékesít,
kommunikál a vásárlókkal.
• A vásárlókat a húsok elkészítéséről informálja.

Téged vár a hentes és húskészítmény-készítő szakma,
ha:
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• szeretnéd megtudni, hogy miként történik a vágó • Kis-, közepes- és nagyméretű hús- és baromfi
állatok kíméletes és szakszerű feldolgozása;
feldolgozó vállalatoknál.
• érdekel, hogyan készül a füstölt kolbász,
• Élelmiszeripari áruházláncok hús- és húskészít
virsli, párizsi;
mény-értékesítő osztályain.
• szeretnéd a modern húsipari gépeket kezelni;
• Saját, vagy családi hús-és baromfiipari vállalko
• érdekel a húsboltok világa és szeretnél eladóként
zásban.
segíteni a vevőknek a sütéshez, főzéshez alkalmas
húsok kiválasztásában.
Azok számára ajánljuk, akik szeretnének megismer
kedni a vágóállatok szakszerű és kíméletes feldolgo
Mivel foglalkozik a hentes és húskészítmény-készítő? zásával. Akik szeretnének modern technológiákat és
• A vágóállatok feldolgozásában vesz részt.
berendezéseket alkalmazó üzemekben húsipari ké
• A vágóállatok húsrészeit kicsontozza.
szítményeket, konyhakész húsokat előállítani. Akiket
• A húsipari termékek gyártásában részt vesz, a
érdekel a húskereskedelem világa.
húsipari gépeket kezeli.
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Csontozó munkás
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Az élelmiszeripari ágazat hentes és húskészítmény
- • Kicsontozza a húsrészeket, konyhakészre
-készítő képzésének részszakmája, amely a részszakma
formázza, szeleteli, darabolja a húsokat.
megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.
• Kezeli a húsipari gépeket, berendezéseket.
• Betartja a higiéniai és munkavédelmi előírásokat.
Téged vár a csontozó munkás részszakma, ha:
• volna kedved megismerni a levágott, lehűtött
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
sertés, marha, juh, ló húsrészeit;
• Kis-, közepes- és nagyméretű húsipari feldolgozó
• szeretnéd megtanulni a húsrészek csontozásá
üzemekben.
nak, konyhai előkészítésének a lépéseit;
• Saját, vagy családi húsipari vállalkozásban.
• izgalmasnak találod a kézügyességet
• Élelmiszer-kereskedelemben.
igénylő feladatokat;
• szeretnél modern húsipari gépeket kezelni;
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a húsipar,
• szeretsz csapatban dolgozni.
továbbá, akik szeretnék megismerni a vágóállatok
húsrészeit és a belőlük kinyerhető, elkészíthető
Mivel foglalkozik a csontozó munkás?
húsokat. Akik érdeklődnek a vágóállatok testfelépí
• Részt vesz a tőkehúsok átvételében,
tése iránt. Akik szeretik a kézügyességet igénylő fel
mérlegelésében.
adatokat, és szeretnek csapatban dolgozni, szeretik
• Elvégzi az előhűtött vágóállatok, félsertések,
a pontos munkavégzést.
marhanegyedek darabolását.
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Húskészítmény-gyártó
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Az élelmiszeripari ágazat hentes és húskészítmény- • Tölti, formázza, tartósítja a húskészítményeket.
-készítő képzésének részszakmája, amely a részszakma • Kézzel és géppel pácolja a húsrészeket.
megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.
• Kezeli a húsipari gépeket, berendezéseket.
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Téged vár a húskészítmény-gyártó részszakma, ha:
• szívesen megismernéd a húsipari készítményeket;
• szeretnéd megtanulni a virsli, a párizsi, a pácolt
húsok és a többi húskészítmény elkészítésének
a titkát;
• szeretnél modern húsipari gépeket kezelni;
• nem csak elkészíteni, hanem elfogyasztani
is szereted a húskészítményeket.
Mivel foglalkozik a húskészítmény-gyártó?
• Részt vesz a húsok átvételében, mérlegelésében.
• Elvégzi a termékgyártás alap- és egyéb anyagainak
kimérését, előkészítését.
• Aprítja, darabolja a húsrészeket, fűszerezi,
bekeveri a húsmasszát.

34
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Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Kis-, közepes- és nagyméretű húsipari feldolgozó
üzemekben.
• Saját, vagy családi húsipari vállalkozásban.
Azok számára ajánljuk, akik szeretnék megismerni
a kereskedelemben árusított húskészítmények
neveit, csoportjait, jellemző tulajdonságait. Szeret
nének húsipari termékeket előállítani, gépeket,
berendezéseket kezelni. Akik szeretik a kézügyes
séget igénylő feladatokat. Szeretnek csapatban
dolgozni és szeretik a pontos és higiénikus munka
végzést.
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Vágóhídi munkás
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Az élelmiszeripari ágazat hentes és húskészítmény-készítő képzésének részszakmája, amely a részszakma
megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.

• Végrehajtja a vágóállatok feldolgozását.
• Kezeli a vágóhídi gépeket, berendezéseket.
• Segédkezik a vágóállatok minősítésében
és a hűtésében.
Téged vár a vágóhídi munkás részszakma, ha:
• Betartja a személyi, eszköz- és környezeti
• szeretnéd megtudni, hogy miként történik a vágó
higiéniai előírásokat.
állatok szakszerű feldolgozása;
• részt vennél a vágóállatok kábításában, szúrásá Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
ban elvéreztetésében, szőrtelenítésében (sertés), • Kis-, közepes- és nagyméretű húsvagy bőrfejtésében (marha, juh) bontásában, fel
és baromfivágóhidakon.
dolgozásában;
• Saját, vagy családi hús- és baromfiipari
• szeretnél modern vágóhídi gépeket kezelni.
vállalkozásban.
• szeretsz csapatban dolgozni.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a húsipar. Akik
Mivel foglalkozik a vágóhídi munkás?
szeretnének megismerkedni a vágóállatok és a ba
• Részt vesz a vágóállatok átvételében,
romfik szakszerű és kíméletes feldolgozásával. Akik
mérlegelésében.
szeretnének modern technológiákat és berendezé
• Elvégzi a vágóállatok kábítását,
seket alkalmazó vágóhidakon dolgozni.
szúrását, elvéreztetését.
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Húsipari technikus

R

Az élelmiszeripari ágazat ötéves képzése, amely érettségivel és technikus szintű a szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár a húsipari technikus szakma, ha:
• szeretnéd megtudni, miként történik a vágó
állatok kíméletes és szakszerű feldolgozása;
• kíváncsi vagy, milyen gyártási műveleteket
alkalmaznak a virsli, a párizsi, a füstölt kolbász
és a füstölt sonka, szalámifélék és a többi hús
készítmény előállítása során;
• érdekelnek a modern húsipari gépek és beren
dezések;
• érdekel az élelmiszeripari laborok működése.
Mivel foglalkozik a húsipari technikus?
• Közreműködik a vágóállatok feldolgozásában.
• Részt vesz a húsipari termékek gyártásában,
új termékek fejlesztésében.

38
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• Ellátja a csoportvezetői, középvezetői feladatokat
a húsipari üzemekben.
• Ellenőrzi az alapanyagok, félkész termékek,
késztermékek minőségét.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Kis-, közepes- és nagyméretű hús- és baromfi
feldolgozó vállalatoknál.
• Élelmiszeripari áruházláncok hús- és húskészít
mény-értékesítő osztályain, vagy üzemi
és hatósági laboratóriumokban.
Azok számára ajánljuk, akik szeretnének megismer
kedni a vágóállatok szakszerű és kíméletes feldol
gozásával. Akik szeretnének modern technológiákat
és berendezéseket alkalmazó húsipari üzemekben
húsipari készítményeket, konyhakész húsokat előál
lítani, a gyártási folyamatokat tervezni és irányítani.
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Kistermelői élelmiszer-előállító
Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár a kistermelői élelmiszer-előállító szakma, ha:
• érdekel, hogyan készülnek a hagyományos,
kézműves élelmiszerek;
• jó a kézügyességed, az ízérzékelésed;
• szeretsz önállóan feladatokat megoldani, dolgozni;
• elkötelezett vagy az adalékanyag-mentesség iránt;
• jó a szervezőképességed, közel áll hozzád
a kapcsolatépítés;
• a környezettudatosság fontos számodra.
Mivel foglalkozik a kistermelői élelmiszer-előállító?
• Zöldségféléket, gyümölcsöket tartósít különböző
módszerekkel, savanyúságokat készít.
• Tejtermékeket és húskészítményeket állít elő.
• Házi tészták, kenyerek, pogácsák, törökméz,
mézeskalács készítésével foglalkozik.

40
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• Elsősorban saját termesztésű alapanyagokat
dolgoz fel, amelyeket közvetlenül a vásárlók
részére értékesít.
• Munkája során betartja a biztonságos élelmiszer
-előállítás követelményeit, közben adminisztrációs
feladatokat is ellát.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Elsősorban saját vállalkozásban.
• Falusi vendéglátásban.
• Élelmiszeripari kisüzemekben.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel az élelmiszer-
-előállítás a mézeskalácstól a sajtig, a lekvártól a füs
tölt kolbászig. Akik saját gazdaságukban szeretnének
olyan termékeket készíteni, amelyekre büszkék lehet
nek, amelyekkel elnyerik vásárlóik elismerését.
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Pék
Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
a szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár a pék szakma, ha:
• szeretnél kenyeret készíteni úgy, hogy megtanulod
hozzá a szakma minden fortélyát is;
• igényes vagy magaddal és a munkáddal
szemben, jó az állóképességed;
• szívesen dolgozol együtt másokkal, de önállóan
is képes vagy a problémamegoldásra;
• jellemző rád a jó ízérzékelés, kreativitás;
• fontos számodra a hagyományőrzés és
az egészséges táplálkozás;
• szeretnéd megismerni a korszerű gépek, eszközök,
gyártóvonalak kezelését.
Mivel foglalkozik a pék?
• Kenyérféléket készít kovász felhasználásával,
a hagyományos és a korszerű táplálkozási
igények szerint.

4 0721 05 11
szakma azonosító

• Péksüteményeket és finom pékárukat állít elő.
• Szakszerűen kezeli a munkájához szükséges
gépeket, berendezéseket, eszközöket.
• A technológiai, higiéniai és minőségbiztosítási
előírások betartására törekszik.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Pékségekben, pék-cukrász üzemekben.
• Kézműves pékségekben.
• Gyorspékségekben, pizzasütödékben.
Azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek az élelmi
szer-előállítás iránt, akik szeretnek sütni, és olyan
megbecsült szakemberekké szeretnének válni,
akiknek köszönhetően a mindennapi és az ünnepi
asztalra kerül a kenyér és számos más finom, ropo
gós sütőipari termék.
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Sütőipari és gyorspékségi munkás
Az élelmiszeripari ágazat pék képzésének részszakmája,
amely a részszakma megszerzésére irányuló szakmai
vizsgával zárul.
Téged vár a sütőipari és gyorspékségi munkás részszakma, ha:
• szeretsz tésztával dolgozni, formázni, sütni;
• jó az állóképességed és a kézügyességed;
• erősséged a csapatmunka és jellemző rád
a felelősségvállalás is;
• szívesen dolgoznál gépekkel, műszaki
berendezésekkel;
• fontosak számodra a biztonságos, egészséges
élelmiszerek, és a hagyományos, tájjellegű
termékek is.
Mivel foglalkozik a sütőipari és gyorspékségi munkás?
• Különböző összetételű tésztákat dolgoz fel.
• Az elkészült kenyereket, pék- és finomsütemé
nyeket keleszti, megsüti. A minőségellenőrzés
ben is részt vesz.

4 0721 05 11
szakma azonosító

• Az előre elkészített és lefagyasztott sütőipari
termékeket felengedi és készre süti.
• Szakszerűen használja a sütőipari gépeket, eszkö
zöket.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Gyorspékségekben.
• Pékségekben, kézműves pékségekben
• Tartós sütőipari termékeket gyártó üzemekben.
• Pizzériákban, kürtőskalács- és mézeskalács

-készítőknél.
Azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek a hagyo
mányos, valamint a korszerű sütőipari termékek
gyártása iránt, szívesen foglalkoznak irányítással, és
fontos számukra, hogy olyan pékáruk készítésében
vegyenek részt, amelyekkel elégedettek a vásárlók,
amelyekre önmaguk is büszkék lehetnek.
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Pék-cukrász
Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
a szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár a pék-cukrász szakma, ha:
• érdekelnek a pék- és a cukrásztermékek
és szereted a kihívásokat;
• ízérzékelésedet, kézügyességedet, esztétikai
érzékedet szeretnéd a mindennapi munkád során
és új termékek kitalálásánál is kihasználni;
• fontosak számodra a hagyományos, a korszerű,
a biztonságos élelmiszerek.
Mivel foglalkozik a pék-cukrász?
• Kenyérféléket, kiflit, zsemlét, kalácsokat,
briósokat, leveles süteményeket, pogácsákat,
tartós pékárut készít.
• Cukrászati termékeket (cukrászati süteményeket,
tortákat, fagylaltokat, bonbonokat, pohárkréme
ket) készít és díszít.
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• Különleges táplálkozási igényt kielégítő
termékeket állít elő.
• A nyersanyagokat ellenőrzi és a termékfejlesztés
ben is részt vesz.
• Gépeket, berendezéseket szakszerűen működtet.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Sütő- és/vagy cukrászipari termékeket gyártó
kis-, közép- nagyüzemekben.
• Pékségekben, cukrászatokban, pék-cukrász
üzemekben.
• Kézműves pékségekben, cukrászatokban.
Azok számára ajánljuk, akik olyan biztos meg
élhetést nyújtó, kettős igényt kielégítő szakmát
szeretnének, amellyel pékségben, cukrászatban
tudnak munkát vállalni, valamint megfelelő elköte
lezettséggel, szakmai alázattal és gyakorlattal kere
sett szakemberré válhatnak.
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Süteménykészítő
Az élelmiszeripari ágazat pék-cukrász képzésének részszakmája, amely a részszakma megszerzésére irányuló
szakmai vizsgával zárul.

4 0721 05 12
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• Korszerű technológiák alkalmazásával fagyasztja
és ezzel tartósítja a sütő- és cukrászipari termé
keket.
• Szükség szerint szakszerűen használ gépeket,
berendezéseket.

Téged vár a süteménykészítő részszakma, ha:
• érdekel a sütemények készítése, díszítése;
• jó a kézügyességed, az ízérzékelésed, színlátásod;
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• szeretsz csapatban, irányítással dolgozni, és igényes • Sütő- és/vagy cukrászipari termékeket
vagy a munkádra;
gyártó üzemekben.
• jellemző rád a jó helyzetfelismerő, együttműködő • Pékségekben, cukrászatokban,
és rendszerező képesség;
pék-cukrász üzemekben.
• fontos számodra az élelmiszerek külső megjele • Kézműves pékségekben, cukrászatokban.
nése, biztonságossága, egészséges összetétele.
Azok számára ajánljuk, akiket megelégedettséggel
Mivel foglalkozik a süteménykészítő?
tölt el, ha azok a sütemények, amelyeket készíttet
• Péksüteményeket és finom pékárukat állt elő.
vagy készít, örömet okoznak a vásárlóknak, és akik
• Cukrászati uzsonna- és teasüteményeket készít
változatos, folyamatosan megújuló munkát szeret
különféle tésztákból, valamint töltelékeket,
nének.
krémeket állít elő.
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Sütő- és cukrászipari technikus

R

Az élelmiszeripari ágazat ötéves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

szakma azonosító
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• A minőségirányítási rendszerek kialakításában,
működtetésében közreműködik.
• A termékfejlesztésben vesz részt, működteti
a gépeket, azok használatát felügyeli.

AT

Téged vár a sütő- és cukrászipari technikus szakma, ha:
• szeretsz szervezni, tervezni, irányítani;
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• ha jellemző rád a pontosság, a jó problémameg • Sütő- és/vagy cukrászipari termékeket
oldó és együttműködő képesség, a kreativitás;
gyártó vállalkozásoknál.
• szívesen dolgoznál korszerű gépekkel, gépsorokkal; • Pékségekben, cukrászatoknál,
• fontosak számodra a biztonságos, egészséges
pék-cukrász üzemeknél.
élelmiszerek;
• Sütő- és/vagy cukrászati anyagokat
• nyitott vagy az új trendek, technológiák felé.
forgalmazó cégeknél.
Mivel foglalkozik a sütő- és cukrászipari technikus?
• Pék- és cukrásztermékeket készít, díszít.
• Feladatai közé tartozik a termelés megszerve
zése, irányítása, a technológiai lépések pontos
megvalósítása.
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Azok számára ajánljuk, akik élelmiszeripari területen
szeretnének sokrétű szakmai tudást szerezni a sütő- és
cukrászipari termékek előállításától kezdve a terme
lésirányítási, minőségellenőrzési ismeretekig. Ajánlott
azok számára is, akik szakirányú felsőfokú képzésben
szeretnének továbbtanulni.
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Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
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Szőlész-borász
Téged vár a szőlész- borász szakma, ha:
• érdekel a mezőgazdaság és
az élelmiszeripar kapcsolata;
• fontos számodra, hogy milyen
élelmiszert fogyasztasz;
• szeretsz csapatban dolgozni;
• jó a problémamegoldó képességed;
• fogékony vagy a korszerű technikai,
technológiai megoldásokra.
Mivel foglalkozik a szőlész- borász?
• Szőlőtelepítést végez.
• Elvégzi a szőlő művelését.
• Betakarítja a termést.
• Kezeli a szőlőművelés gépeit.
• Megszervezi a szőlő feldolgozását, mustot készít.
• Fehér-, rozé-, siller- és vörösbort készít.

szakma azonosító

•
•
•
•

Speciális borkészítményeket állít elő.
Érleli és kezeli a bort.
Üzemelteti a borászat gépeit, berendezéseit.
Elvégzi a borok érzékszervi (borkóstoló) és
laboratóriumi ellenőrzését.
• Elvégzi a szükséges adminisztrációt.
• Szervezi, bonyolítja a borturizmust.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Szőlőtermeléssel foglalkozó mezőgazdasági
üzemekben.
• Borászatokban.
• Borértékesítő helyeken.
• Saját vállalkozásban.
Azok számára ajánljuk, akiknek fontos az elismert,
jó minőségű magyar bor elkészítése. Akik szeretik
a kihívásokat, és az időjárás viszontagságainak elle
nére évről évre minőségi bort kívánnak előállítani. Akik
szeretik a természetközeli munkavégzést.
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Pincemunkás

R

Az élelmiszeripari ágazat szőlész-borász képzésének
részszakmája, amely a részszakma megszerzésére
irányuló szakmai vizsgával zárul.
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Téged vár a pincemunkás részszakma, ha:
• szívesen dolgozol csapatmunkában;
• érdekel a borgyártás;
• fontos számodra a higiénia betartása;
• elfogadod mások irányítását.
Mivel foglalkozik a pincemunkás?
• Az irányítás mellett részt vesz a borkezelés
elvégzésében.
• Az iskolázó pinceműveletek elvégzésében segít.
(derítés, szűrés, hőkezelés) elvégzésében.
• A borból mintát vesz és szakszerűen feliratozza.
• A vonatkozó szabályok alapján elvégzi a hordó
töltögetést.
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• A borászati technológiához szükséges
oldatokat elkészíti.
• pinceműveletek elvégzésére használt gépek,
berendezések összeszerelésében, működteté
sében, tisztításában vesz részt.
• A borkészítés során használt eszközöket,
berendezéseket tisztítja és fertőtleníti
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Borászatokban.
• Borkészítéssel foglalkozó vállalkozásokban.
Azok számára ajánljuk, akik szívesen vesznek részt
a borkészítés folyamatában. Akiknek fontos a minő
ségi bor előállítása. Akik elkötelezettek a magyar bor
kiválóságának megőrzésében. Akik szívesen dolgoz
nak korszerű berendezésekkel.
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Szőlőfeldolgozó
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Az élelmiszeripari ágazat szőlész-borász képzésének
részszakmája, amely a részszakma megszerzésére
irányuló szakmai vizsgával zárul.
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Téged vár a szőlőfeldolgozó szakma, ha:
• érdekel a borgyártás;
• elkötelezett vagy a higiénia területén;
• szeretsz csoportban dolgozni;
• elfogadod mások irányítását.
Mivel foglalkozik a szőlőfeldolgozó?
• Részt vesz a szüret lebonyolításában.
• Részt vesz a szüret során használt eszközök,
berendezések működtetésében, tisztítja azokat.
• Átveszi a szőlőt.
• Segít a szőlőfeldolgozás során használt
gépek, berendezések üzemeltetésében,
karbantartásában.
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• Kezeli és előkészíti a mustot erjedésre,
mustot fokol.
• Elvégzi a higiéniai feladatokat, hogy a leendő
bor minősége a legjobb legyen.
• Gondoskodik a szőlőfeldolgozás során
keletkezett mellékanyagok elhelyezéséről.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Szőlőtermesztéssel foglalkozó
mezőgazdasági üzemekben.
• Borászatokban.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a minőségi bor
elkészítésének módja, akik egy cél érdekében szíve
sen végeznek precíz, pontos munkát. Akiket érdekel,
hogy a mustból hogyan lesz bor, illetve mitől függ az,
hogy milyen bor lesz. Akik szeretnek korszerű beren
dezésekkel dolgozni.
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Tartósítóipari technikus
Az élelmiszeripari ágazat ötéves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképezttség megszerzésével zárul.
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• Félkész termékek, késztermékek minőségét
ellenőrzi és üzemi higiéniai ellenőrzéseket végez.
• A termékek gyártásában vesz részt, meghatá
rozza a hibák és hiányosságok okát.
• A „jó minőség” biztosítása a feladata.
• Szakszerűen működteti az üzem információs
és kommunikációs rendszereit.

Téged vár a tartósítóipari technikus szakma, ha:
• szeretnél gyorsan, egészséges ételt készíteni;
• érdekel az élelmiszeripari termékek készítése;
• érdekel, hogy milyen lépések eredménye a sava
nyú káposzta, rostos ivólé vagy a csemege uborka; Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• szívesen vizsgálnád laboratóriumban a befőtte • Konzervgyárnál.
ket, savanyított termékeket, ketchupot stb.;
• Hűtőháznál.
• jól kommunikálsz másokkal, szívesen dolgozol • Saját vállalkozásban.
csapatban.
Azok számára ajánljuk, akik szeretnének egész
Mivel foglalkozik a tartósítóipari technikus?
séges élelmiszert előállítani modern eljárással.
• Csoportvezetői, középvezetői feladatokat lát el
Korszerű, automatizált üzemben vagy laboratóri
a tartósító üzemekben.
umban dolgozni. Magánvállalkozóként saját termé
• Zöldségeket, gyümölcsöket, csomagolóanyago
kekkel megjelenni a piacon.
kat vesz át, laboratóriumi vizsgálatokat végez és
minősít.
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Tartósítóipari termékkészítő
Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
a szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár a tartósítóipari termékkészítő szakma, ha:
• szeretnél gyorsan egészséges ételt készíteni;
• érdekel az élelmiszeripari termékek készítése
(pl. mirelit vagy konzerv kukorica, saláta keverék,
baracklekvár, üdítőitalok stb);
• érdekel, hogy mi történik a gyümölccsel, zöldség
gel a szedéstől kezdve addig, amíg lekvárként,
ketchupként vagy csalamádéként az asztalra kerül;
• saját magad készítenéd a hamburgert;
• szívesen kezelsz korszerű gépeket.
Mivel foglalkozik a tartósítóipari termékkészítő?
• Átveszi a zöldségeket, gyümölcsöket, csomagoló
anyagokat.
• Tisztítja, válogatja, osztályozza az alapanyagokat.
• Legyártja a konzerveket, fagyasztott, savanyított
és szárított termékeket.

4 0721 05 16
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• Közreműködik a minőségellenőrzésben.
• Beállítja a programot, kezeli a gépeket.
• Betartja a környezetvédelmi és
higiéniai szabályokat.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Konzervgyárban, -üzemben.
• Tésztaüzemben, szárítmánygyártónál.
• Fagyasztott termékeket gyártó üzemben
(hűtőüzemek).
• Saját vállalkozásban (pl. savanyított
termékek gyártása).
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel az élelmiszer
ipar, és egészséges, hosszan eltartható élelmisze
reket szeretnének előállítani. Saját vállalkozásban
próbálná ki kreativitását, szeretne hagyományos és
új ízesítésű fűszerkeveréket, ketchupot, savanyúsá
got stb. előállítani.
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Konzervgyártó
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Az élelmiszeripari ágazat tartósítóipari termékkészítő
képzésének részszakmája, amely a résszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.
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Téged vár a konzervgyártó szakma, ha:
• szereted a gyorsan, egyszerűen készíthető
pizzafeltétet (pl. zöldséges, gombás);
• változatos, egészséges salátát, savanyúságot,
köretet (pl. kukorica) készítenél;
• érdekel, hogyan készül a kovászos uborka, ivólé,
lecsó stb.;
• szívesen dolgozol higiénikus környezetben.
Mivel foglalkozik a konzervgyártó?
• Átveszi a gyártáshoz szükséges zöldséget,
gyümölcsöt, húst.
• Tisztítja, osztályozza, válogatja a nyersanyagokat.
• Alakítja – szeletel, kockáz, pépesít stb. –, íze
síti a zöldséget, gyümölcsöt.
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• Tartósít pl. pasztőrözéssel, vagy tejsavas
erjesztéssel.
• Csomagol a konzervgyártás során.
• Szakszerűen kezeli, beállítja, tisztítja a gépeket,
berendezéseket.
• Kezeli a gyártás során keletkező hulladékokat.
• Betartja a higiénia és az élelmiszerbiztonság
szabályait.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Konzervgyártó-üzemben.
• Savanyítóüzemben.
• Saját vállalkozásban.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel az élelmiszer
ipar, szeretnének tartós, egészséges élelmiszert elő
állítani zöldségekből, gyümölcsökből. Szeretnek kor
szerű gépekkel, folyamatos vezetői irányítás mellett
dolgozni. Saját vállalkozásban kipróbálni új, valamint
hagyományos termékek készítését.
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Tejipari technikus
Az élelmiszeripari ágazat ötéves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Téged vár a tejipari technikus szakma, ha:
• szereted a tejtermékeket;
• érdekel a tejipari termékek készítése;
• érdekel, hogy milyen folyamatok eredménye
a finom joghurt vagy a túró rudi;
• szívesen végzel laboratóriumi munkát;
• jól kommunikálsz másokkal, szívesen dolgozol
csapatban.
Mivel foglalkozik a tejipari technikus?
• Csoportvezetői, középvezetői feladatokat lát
el a tejüzemben, ezen belül:
• Tejipari alapanyagokat, csomagolóanyagokat
vesz át, minősít;
• Laboratóriumban vizsgálja és minősíti a tejet,
félkész termékeket, késztermékeket;
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• Tejipari termékek gyártásában vesz részt.
• Minőségirányítási rendszer dokumentációját
végzi;
• Szakszerűen működteti az üzem információs
és kommunikációs rendszereit.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Tejipari üzemeknél.
• Sajtkészítő üzemeknél.
• Saját vállalkozásban sajtkészítőként,
tejtermékgyártóként.
Azok számára ajánljuk, akik szívesen dolgoznának
tejüzemben, szeretik a laboratóriumi méréseket,
a gépesített munkát, kellő rátermettséggel rendel
keznek ahhoz, hogy más emberek munkáját irányít
sák, esetleg magánvállalkozóként saját termékekkel
szeretnének megjelenni a magyar piacon.
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Tejtermékkészítő
Az élelmiszeripari ágazat hároméves képzése, amely
a szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár a tejtermékkészítő szakma, ha:
• szereted a tejtermékeket, és érdekel, hogyan
készülnek;
• szívesen kezelsz tejipari gépeket;
• jó műszaki érzékkel rendelkezel;
• fontos számodra a higiénikus munkavégzés.
Mivel foglalkozik a tejtermékkészítő?
• Átveszi a tejtermékek gyártásához szükséges
nyerstejet.
• Tisztítja, fölözi, pasztőrözi, homogenizálja a tejet.
• Elkészíti a tejipari termékeket.(pl. 2,8%-os tejet,
túró rudit, sajtokat, joghurtot, kefirt, tejszínha
bot, vajat stb.).
• Ellátja a csomagolási feladatokat a tejter
mékgyártás során.
• Szakszerűen kezeli, beállítja, tisztítja a gyártás
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hoz szükséges gépeket, berendezéseket.
• Kezeli a tejtermékek gyártása során keletkező
melléktermékeket.
• Betartja az élelmiszerbiztonságra vonatkozó
szabályokat.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Tejipari üzemekben.
• Sajtkészítő üzemekben.
• Saját vállalkozásban sajtkészítőként, tejter
mékgyártóként.
Azok számára ajánljuk, akik szeretnének az élelmi
szeripar egyik legrégebbi ágazatában, a tejiparban
dolgozni nagyüzemi vagy kisüzemi körülmények kö
zött, esetleg magánvállalkozóként próbálnák ki kre
ativitásukat, hagyományos és különleges sajtokat,
joghurtokat szeretnének gyártani.
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Tejipari munkás
Az élelmiszeripari ágazat tejtermékkészítő képzésének
részszakmája, amely a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.
Téged vár a tejipari munkás szakma, ha:
• szereted és örömmel készítenél te is
tejtermékeket;
• szívesen dolgozol ipari gépekkel;
• profi szeretnél lenni valamelyik tejtermék
előállításában;
• hatékonyan dolgozol egy csapat tagjaként.
Mivel foglalkozik a tejipari munkás?
• Nyerstejet vesz át.
• A tejet pasztőrözi, fölözi, beállítja
a zsírtartalmát, tárolja.
• Tejipari terméket készít (pl. tejet, ízesített teji
talokat, pudingokat, joghurtokat, kefirt, tejfölt,
habtejszínt, tejport, sűrített tejet, vajat, vajké
szítményeke).
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• Töltő- és csomagolóberendezéseket
üzemeltet, kezel.
• A termékek gyártásához szükséges gépeket,
berendezéseket működteti, tisztítja, fertőtleníti.
• Az élelmiszer-biztonsági előírásokat betartja.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Tejipari üzemekben.
• Sajtkészítő üzemekben.
Azok számára ajánljuk, akik szívesen dolgoznak tej
ipari üzemben úgy, hogy folyamatos vezetői segítség
mellett végzik munkájukat. Biztos alapot nyújtanak
az ipari, magánvállalkozói tejipari termeléshez, ezzel
fontos szerepet töltenek be a minőségi tejtermékek
gyártásában.
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TARTALOM

Környezetvédelem és vízügy ágazat
Az ágazat a környezetvédelem és vízügy szakmáit
foglalja magában. Az ágazati alapoktatást követően
- szakképző iskolában 9. évfolyam, technikumban
10. évfolyam végén – lehetőség nyílik különböző
szakmák választására.
A környezetvédelmi szakmákat elsősorban olyan
fiataloknak javasoljuk, akik fontosnak érzik, hogy
tegyenek a környezetünk megóvásáért, érdek
lődnek a környezetünk megvédésnek gyakorlati
eljárásai, módszerei iránt.
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A környezetvédelmi szakmák oktatásában a kör
nyezetvédelem gyakorlati feladataira kerül nagy
hangsúly. Különösen a hulladékfeldolgozó munka
társ képzés esetén.
A környezetvédelmi technikus képzésben hang
súlyosak a természettudományos ismeretek
(biológia, kémia, földrajz). Akik érdeklődnek a ter
mészettudományok iránt, de azokat nem csupán
elméletben szeretnék elsajátítani, hanem a gya
korlati alkalmazásukat is szeretnék megismerni,
azoknak különösen ajánljuk a környezetvédelmi
technikus szakmát. hasznosíthatók.
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Környezetvédelmi technikus
hulladékhasznosító és -feldolgozó szakmairány
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Téged vár a hulladékhasznosító és -feldolgozó szakmairány, ha:
• szeretsz gépekkel dolgozni;
• szeretsz vizsgálatokat, méréseket végezni;
• jól átlátod a rendszerek működését;
• szereted a változatos munkát;
• környezetünk megőrzésében aktívan részt
szeretnél venni.
Mivel foglalkozik a hulladékhasznosító és -feldolgozó?
• Ellenőrzi és vizsgálja a hulladék mennyiségét és mi
nőségét a hulladékgazdálkodás minden lépésénél.
• Dokumentálja a hulladékok útját az átvétel, a ke
zelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás során.
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• Beállítja és üzemelteti a hulladékgazdálkodási
gépeket.
• Felügyeli a hulladékgazdálkodási üzem működését.
• Környezetvédelmi méréseket végez a hulladék
gazdálkodási létesítmény vagy üzem működé
séhez.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Olyan cégeknél, amelyek a vállalatoknál, intéz
ményeknél keletkező hulladékok gyűjtésével,
feldolgozásával foglakoznak.
• Lakossági kommunális hulladék elszállításával
foglalkozó szervezeteknél
Azok számára ajánljuk, akik szeretnek méréseket
és vizsgálatokat végezni. Ajánljuk azok számára,
akiket érdekel egy gép működése, szívesen beállí
tanak, vagy működtetnek gépeket, berendezéseket.
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Környezetvédelmi technikus
igazgatás szakmairány
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A környezetvédelmi és vízügyi ágazat ötéves környezetvédelmi technikus képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár az igazgatás szakmairány, ha:
• szeretsz írni, adminisztrálni;
• szeretsz számítógépen dolgozni;
• szereted a rendet magad körül;
• szeretsz másokkal beszélgetni, kommunikálni;
• szeretsz vizsgálatokat, méréseket végezni;
• környezetünk megőrzésében aktívan részt
szeretnél venni.
Mivel foglalkozik az igazgatás szakmairányában
dolgozó?
• Nyilvántartja, rendszerezi a környezetvédelemhez
kapcsolódó adatokat.
• Elkészíti a környezetvédelmi bevallásokat.
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• Elvégzi a környezetvédelmi méréseket és vizs
gálatokat.
• Ellátja a települések igazgatásban felmerülő,
környezetvédelemhez és a természetvédelem
hez kapcsolódó feladatokat.
• Elvégzi a környezetvédelmi célú ellenőrzéseket.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Bármely cégnél, amelynek környezeti adatokat
kell nyilvántartania, kezelnie, azokból bevalláso
kat készítenie.
• Önkormányzatok településüzemeltetési, kör
nyezetvédelmi egységeinél.
Azok számára ajánljuk, akik szeretik az adminisz
tratív feladatokat és a környezetünk védelmét szív
ügyüknek tekintik. Ajánljuk azoknak, akik szívesen
használják a számítógépet.
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Környezetvédelmi technikus
környezetvédelem szakmairány

A környezetvédelmi és vízügyi ágazat ötéves környezetvédelmi technikus képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Téged vár a környezetvédelem szakmairány, ha:
• szeretsz a szabadban lenni, mozogni;
• érdekelnek az élőlények és szívesen vizsgálod
laboratóriumban őket;
• érdekel, mi van a vízben, a levegőben, a talajban;
• érdekelnek a laboratóriumi műszerek és beren
dezések;
• nem ijedsz meg a kémiától és egy kis számolástól
sem;
• környezetünk megőrzésében aktívan részt szeret
nél venni.
Mivel foglalkozik a környezetvédelem szakmairányában dolgozó?
• Környezeti mintákat vesz vízből, talajból, levegő
ből és hulladékból.
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• Biológiai és mikrobiológiai vizsgálatokat végez
laboratóriumban.
• A környezeti mintákat szabadban vagy laborató
riumban vizsgálja, méri és elemzi.
• Vizsgálataiból és méréseiből következtetéseket
állapít meg.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Vízműveket üzemeltető vállalatoknál.
• Környezeti méréseket folytató vállalkozásoknál.
• Kormányhivatalok környezetvédelemmel foglal
kozó egységeinél.
Azok számára ajánljuk, akik szeretnek a laborató
riumban dolgozni, precízek és alaposak. Akik hos�
szú ideig képesek a figyelmüket összpontosítani
egy-egy feladatra. Viszont szívesen kimozdulnak
a laboratóriumból környezeti mintavétel érdekében.
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Környezetvédelmi technikus

természetvédelem szakmairány

A környezetvédelmi és vízügyi ágazat ötéves környezetvédelmi technikus képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Téged vár a természetvédelem szakmairány, ha:
• szeretsz a szabadban lenni, mozogni;
• érdekelnek a vadon élő növények és állatok,
szívesen figyeled, vizsgálod őket;
• érdekelnek a hazai őshonos háziállatok;
• szívesen részt vennél természetvédelmi terüle
tek gondozásában.
Mivel foglalkozik a természetvédelem szakmairányában dolgozó?
• Vadon élő, védett növény- és állatfajokat figyel
meg, számlál, vizsgál, és az eredményeket
nyilvántartja.
• Védett területeket gépekkel vagy kézi erővel
gondozza.
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• Nem őshonos özönfajoktól mentesíti a védett
területeket.
• A természetvédelmi bemutatóhelyeken tartott
állatokat gondozza.
• A természetvédelemhez kapcsolódó adminiszt
ratív feladatokat végzi.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Nemzeti parkoknál.
• Önkormányzatok helyi természetvédelmi
szerveinél.
Azok számára ajánljuk, akik elhívatottak a termé
szet megőrzésben. Akik szívesen töltik az idejük je
lentős részét a szabadban a természetes élőhelyek
gondozásával, kezelésével, az élőlények vizsgála
tával. Nem ijednek meg a természetvédelemhez
kapcsolódó fizikai munkától, de a számítógépes
nyilvántartások vezetésétől sem.
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Hulladékfeldolgozó munkatárs
A környezetvédelmi és vízügyi ágazat hároméves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Téged vár a hulladékfeldolgozó munkatárs szakma, ha:
• szeretsz gépekkel dolgozni;
• szeretsz változatos munkát végezni;
• szeretsz sokat mozogni;
• környezetünk megőrzésében aktívan
részt szeretnél venni.
Mivel foglalkozik a hulladékfeldolgozó munkatárs?
• Ellenőrzi és vizsgálja a hulladék minőségét
a gyűjtés, a válogatás és a kezelés során.
• Átveszi a cégektől és a lakosságtól a hulladékot,
majd a gyűjtő telepekre szállítja.
• Gondoskodik a hulladék megfelelő szállításáról.
• Szétválogatja a hulladékot a gépek segítségével.
• Tisztítja, aprítja, csomagolja és mozgatja
a szétválogatott hulladékot.
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Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Olyan cégeknél, amelyek a vállalatoknál, intéz
ményeknél keletkező hulladékok gyűjtésével,
válogatásával és feldolgozásával foglakoznak.
• Lakossági kommunális hulladék elszállításával
foglalkozó szervezeteknél.
Azok számára ajánljuk, akik biztos megélhetést
szeretnének. A hulladék kezelése sokféle tevékeny
séget foglal magába, így a munka változatos jellegű.
Ajánljuk azoknak, akik aktívan, hasznos fizikai mun
kával szeretnék munkanapjaikat tölteni.

81

KÖ
RN

4

YE

Magyar Képesítési

ZE
TV

Keretrendszer

ÉD

szerinti szintje

EL
EM
ÉS
VÍ
ZÜ
GY
ÁG
AZ
AT

82

Hulladékgyűjtő és -szállító
A környezetvédelmi és vízügyi ágazat hulladékfeldolgozó munkatárs képzésének részszakmája, amely
a részszakma megszerzésére irányuló vizsgával zárul.
Téged vár a hulladékgyűjtő és -szállító részszakma, ha:
• szeretsz gépekkel dolgozni;
• szeretsz járművön utazni;
• szeretsz sokat mozogni;
• környezetünk megőrzésében aktívan
részt szeretnél venni.
Mivel foglalkozik a hulladékgyűjtő és -szállító?
• Ellenőrzi a hulladék minőségét az átvétel előtt.
• Átveszi a cégektől a hulladékot és a gyűjtő telepek
re szállítja.
• A gyűjtőjárműbe juttatja a lakossági kommunális
hulladékokat.
• Gondoskodik a hulladék megfelelő szállításáról.
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Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Olyan cégeknél, amelyek a vállalatoknál, intéz
ményeknél keletkező hulladékok gyűjtésével
foglalkoznak.
• Lakossági kommunális hulladék elszállításával
foglalkozó szervezeteknél.
Azok számára ajánljuk, akik biztos megélhetést
szeretnének. A hulladék gyűjtése, szállítása sok
utazással jár, így változatos jellegű. A hulladék rako
dása fizikai munkát jelent, így ajánljuk azoknak, akik
igénylik az állandó mozgást.
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Hulladékválogató és -feldolgozó
A környezetvédelmi és vízügyi ágazat hulladékfeldolgozó munkatárs képzésének részszakmája, amely
a részszakma megszerzésére irányuló vizsgával zárul.
Téged vár a hulladékválogató és -feldolgozó részszakma, ha:
• szeretsz gépekkel dolgozni;
• szeretsz csapatban dolgozni;
• szeretnél kevés mozgással járó fizikai munkát
végezni;
• környezetünk megőrzésében aktívan részt
szeretnél venni.
Mivel foglalkozik a hulladékválogató és -feldolgozó?
• Ellenőrzi a hulladék minőségét a válogatás során.
• Szétválogatja a hulladékot a gépek segítségével.
• Tisztítja, aprítja, feldolgozásra előkészíti a szétválo
gatott hulladékot.
• Csomagolja a szétválogatott hulladékot és
telephelyen belül mozgatja.
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Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Olyan cégeknél, amelyek a vállalatoknál, intéz
ményeknél keletkező hulladékok válogatásával,
feldolgozásával foglalkoznak.
• Lakossági kommunális hulladék elszállításával
és válogatásával foglalkozó szervezeteknél.
Azok számára ajánljuk, akik biztos megélhetést
szeretnének. A hulladék szétválogatása csapatban
végzett munka, így ajánljuk azoknak, akik szeretnek
közösségben dolgozni. A hulladék válogatása kön�
nyű fizikai munkát jelent, így ajánljuk azoknak, akik
szeretnének kevésbé megterhelő munkát végezni.
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TARTALOM

Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Az ágazathoz tartozik a növénytermesztés, állat
tenyésztés, kertészet, erdő- és vadgazdálkodás,
a mezőgazdasági gépek kezelése valamint a föld
mérés és térinformatika, mely területek a mezőgazda
sági termelés sokszínű lehetőségeit kínálják.
A mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartozó szak
mákban a technikai és technológiai fejlődésnek
köszönhetően meghatározó szerepet töltenek be
a korszerű technikai eszközök és gépek alkalmazása.
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Az ágazat szakmái jó választás mindazoknak, akik
szeretik a természet közeli változatos munkavégzést,
ahol a tevékenységek gyakorlása közben technikai
vívmányok és a kétkezi munka szépsége ötvöződik.
A közös ágazati alapoktatás során a tanulók azokat az
ismereteket sajátítják el, amelyek valamennyi, az ága
zathoz tartozó szakmánál azonosak és szükségesek.
Az ágazati alapoktatást követően - szakképző iskolá
ban 9. évfolyam, technikumban 10. évfolyam végén
– lehetőség nyílik különböző szakmák és szakma
irányok választására.
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Erdőművelő-fakitermelő
A mezőgazdasági és erdészeti ágazat hároméves
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár az erdőművelő-fakitermelő szakma, ha:
• rajongsz a természetben végzett munkáért;
• szívesen működsz közre új erdők létrehozásában
vagy fakitermelésben;
• szereted a műszaki dolgokat, a korszerű technikai
megoldásokat,
• szeretsz erdészeti gépekkel (motorfűrész, motoros
fűkasza, erőgépek, közelítőgépek) dolgozni;
• állóképességed, fizikumod jó, képes vagy csapat
ban dolgozni;
• munkádat pontosan, figyelmesen végzed és
megbízható vagy.
Mivel foglalkozik az erdőművelő-fakitermelő?
• Elvégzi a fakitermelés munkaműveleteit.
• Megoldja az erdőművelési feladatokat.
• Szakirányú vállalkozást indít és működtet.
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• Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket, motoros
fűkaszákat, az erő- és munkagépeket, erdészeti
közelítő és rakodógépeket.
• Közreműködik a vadetetésben, vadgazdálkodási
berendezéseket készít.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Erdőgazdaságoknál, vadgazdálkodóknál,
vadásztársaságoknál.
• Erdészeti vállalkozóknál.
• Önálló vállalkozást is alapíthatsz.
Azok számára ajánljuk, szeretnek a természetben
lenni, érdeklik a növények és az állatok, szívesen
dolgoznak gépekkel.
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A mezőgazdasági és erdészeti ágazat erdőművelő- • Ápolja az erdőt.
-fakitermelő képzésének részszakmája, amely a rész- • Közreműködik az állománynevelési munkákban
szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgával • Részt vesz a biotikus, abiotikus károk felszámolá
zárul.
sában.
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Téged vár az erdőművelő-fakitermelő szakma ha:
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• rajongsz a természetben végzett munkáért;
• Erdőgazdaságoknál.
• szívesen működsz közre új erdők létrehozásában;
• Erdészeti vállalkozóknál.
• szívesen veszel részt csemetenevelési munkákban; • Csemetekertekben.
• állóképességed, fizikumod jó, képes vagy csapat
ban dolgozni;
Azok számára ajánljuk, akik szeretnek a természet
• munkádat pontosan, figyelmesen végzed és meg ben lenni, érdeklik a növények és az állatok, szívesen
bízható vagy.
dolgoznak erdei környezetben.
Mivel foglalkozik az erdőművelő-fakitermelő?
• Részt vesz a maggazdálkodási tevékenységek
ben és a csemetetermesztésben.
• Elvégzi az erdősítést, erdőtelepítést, erdőfelújítást.
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Erdésztechnikus

vadgazdálkodás szakmairány
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A mezőgazdasági és erdészeti ágazat ötéves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
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Téged vár az erdésztechnikus szakma vadgazdálkodás szakmairánya, ha:
• elhivatottságot érzel a vadász szakma iránt;
• jó a problémamegoldó képességed;
• kitartó vagy, állóképességed, fizikumod jó;
• képes vagy emberek irányítására és a csapat
munkára;
• az érettségi után szakirányú felsőoktatási intéz
ményben szeretnél továbbtanulni.
Mivel foglalkozik az vadgazdálkodási technikus?
• Szervezi, irányítja, ellenőrzi a vadászati üzem
szakmai, műszaki feladatainak végrehajtását,
részt vesz azok megvalósításában.

92

5 0821 17 02
szakma azonosító

• Ellátja a vadállomány hasznosításával és szabá
lyozásával kapcsolatos feladatokat.
• Fenntartja, védi és fejleszti a vad élőhelyét.
• Felügyeli a kezelésére bízott területet.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Vadgazdálkodással összefüggő, középfokú
végzettséget igénylő munkakörökben.
• Állami vadgazdálkodóknál, vadásztársaságoknál
beosztott vagy hivatásos vadászként.
Azok számára ajánljuk, akik számára fontos, hogy
változatos munkájukat a természetben végezzék.
Nem riadnak vissza az önálló munkavégzéstől, de
csapatmunkában is jók. Akik a vadgazdálkodást
hivatásuknak tekintik.
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Erdésztechnikus

erdőgazdálkodás szakmairány

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat ötéves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
Téged vár az erdésztechnikus szakma, ha:
• jó a problémamegoldó-képességed, kitartó
vagy, állóképességed és a fizikumod jó;
• képes vagy emberek irányítására és csapatmunkára;
• állami vagy magánerdők kezelését szeretnéd
végezni, vagy vadgazdálkodási tevékenységek
kel szeretnél foglalkozni;
• az érettségi után szakirányú felsőoktatási
intézményben szeretnél továbbtanulni.
Mivel foglalkozik az erdésztechnikus?
• Szaporítóanyag-előállítással és -gyűjtéssel,
csemetetermesztéssel, erdősítési-erdőnevelési
munkákkal, erdőhasználattal, faanyag-értékesí
téssel, erdővédelemmel.
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• Vadgazdálkodási, vadászati, vadtenyésztési
tevékenységgel.
• A védett erdőket kezeli.
• Az erdő- és vadgazdálkodási munkákat szer
vezi, irányítja, ellenőrzi, azok megvalósításában
tevőlegesen is részt vesz.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Állami erdőgazdaságoknál vagy magánerdésze
teknél.
• Állami vadgazdálkodóknál, vadásztársaságoknál.
• Csemetekertekben, faiskolákban, önkormány
zatoknál.
• Saját vállalkozásban.
Azok számára ajánljuk, akik számára fontos, hogy
változatos munkájukat a természetben végezzék.
Akik a vadgazdálkodást és erdőgazdálkodást hiva
tásuknak tekintik.
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Földmérő, földügyiés térinformatikai technikus
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Téged vár a földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakma, ha:
• szereted a böngészni a térképeket;
• szívesen szerkesztesz ábrákat, rajzokat számítógépen;
• vonz a földrajz és a csillagászat;
• szeretsz a szabad levegőn lenni.
Mivel foglalkozik a földmérő, földügyi, és térinformatikai technikus?
• Terepi geodéziai méréseket, helymeghatározá
sokat végez.
• Szakszerűen kezeli a földmérési műszereket és
a műholdas helymeghatározó eszközt, a GPS-t.
• A telkek jellemző méreteit határozza meg.
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• A terepi mérésekből, légi- és műholdfelvételek
adataiból digitális földmérési és térinformatikai
térképet szerkeszt.
• Térképi és ingatlan-nyilvántartási adatokat szer
keszt és szolgáltat.
• Beruházásokhoz háromdimenziós tervezési
alaptérképeket készít, kitűzési és mozgásvizsgá
lati méréseket végez.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Földmérési magán- és társas vállalkozásoknál.
• Önálló vállalkozóként.
• A földhivatali hálózatban.
Azok számára ajánljuk, akik műszaki beállított
ságúak, de fejlett a szépérzékük is. Aki szeret a sza
bad levegőn önállóan dolgozni, de érdekelik a térké
pek, és szeretné megtudni, hogyan készülnek.
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Gazda

állattenyésztő szakmairány
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G

• A talaj termőképességének figyelembevételével
növénytermesztést is folytat.

Téged vár a szakma állattenyésztő szakmairánya, ha:
• szereted az állatokat, de érdekel a mezőgazdaság
egész területe, a növénytermesztés, a kertészet,
a természeti környezet;
• fogékony vagy a korszerű technológiákra,
eljárásokra;
• szeretnéd védeni a környezeted;
• élvezed az új kihívásokat, kedveled a változatos
szakmai tevékenységeket.

Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Mezőgazdasági termelést folytató üzemeknél.
• Növénytermesztéssel, az állatok tartásával,
tenyésztésével foglalkozó szervezeteknél,
vállalkozásoknál.
• Családi gazdaságban, saját vállalkozásban.
• Őstermelőként vagy önálló gazdálkodóként.

ÉS

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat hároméves
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
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Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a mezőgaz
daság egész területe, különösen az állattenyész
Mivel foglalkozik az állattenyésztő?
tés, de szeretnék megismerni a növénytermesztés,
• Haszonállatok tartását és takarmányozását végzi, a kertgazdálkodás alapjait is. A képzés ideje alatt
közreműködik a szaporítási, tenyésztési felada
mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges
tokban, betartja az állathigiéniai előírásokat, az
„T” kategóriás jogosítványt akarnak szerezni.
állatjóléti, a munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályokat.
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A mezőgazdasági és erdészeti ágazat hároméves
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár a lovász szakma, ha:
• energikus személyiség vagy;
• a problémákat kihívásnak tekinted;
• szeretsz a szabadban lenni;
• szeretnél csapatban dolgozni;
• a további célod a patkolókovács
képesítés megszerzése;
• elkötelezett vagy.
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Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Lovasboltnál.
• Lovasfarmnál.
• Lovasiskolánál.
• Saját vállalkozásban lókozmetikusként.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a lovak körüli
élet és szeretne részese lenni ezeknek a pillanatoknak.
Akiket érdekelnek a kihívások, az izgalmas, változatos
munkanapok, aki biztos jövedelmet szeretne egy jól
együttműködő csapatban.

Mivel foglalkozik a lovász?
• Gondoskodik a lovakról.
• Biztosítja a lovak életfeltételeit.
• Előkészíti, kíséri a lovakat a versenyekre.
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A mezőgazdasági és erdészeti ágazat hároméves
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Téged vár a növénytermesztő szakmairány, ha:
• szereted az növénytermesztést, de érdekel
a mezőgazdaság egész területe, az állattartás,
az állattenyésztés;
• fogékony vagy a korszerű technológiákra, eljárá
sokra;
• élvezed az új kihívásokat, kedveled a változatos
szakmai tevékenységeket;
• érdekel a precíziós gazdálkodás.
Mivel foglalkozik a növénytermesztő?
• Szakszerű növénytermesztést folytat.
• Növényvédelmi feladatokat lát el, betartja
a környezetvédelmi, egészségügyi és higiéniai
előírásokat.
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• A haszonállatok tartását és takarmányozását
végzi.
• Szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági erőés munkagépeket, informatikai berendezéseket.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Mezőgazdasági termelést folytató üzemeknél.
• Növénytermesztéssel, állatok tartásával foglal
kozó szervezeteknél, vállalkozásoknál.
• Családi gazdaságban, saját vállalkozásban.
• Őstermelőként vagy önálló gazdálkodóként.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a mezőgazda
ság egész területe, különösen a növénytermesztés,
a korszerű, hatékony gazdálkodás, de szeretnék
meg
ismerni az állattartás és -tenyésztés, a kert
gazdálkodás alapjait. Akik a képzés ideje alatt mező
gazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T”
kategóriás jogosítványt akarnak szerezni.
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Állatgondozó

G

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat gazda képzésének részszakmája, amely a részszakma megszerzésére
irányuló szakmai vizsgával zárul.
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Téged vár az állatgondozó részszakma, ha:
• szereted az állatokat, a természetet;
• érdekel az állatok viselkedése, élvezed
az új kihívásokat;
• szívesen dolgozol szabad levegőn;
• fogékony vagy a korszerű technológiákra,
eljárásokra;
• kedveled a változatos szakmai tevékenységeket;
• szeretnéd védeni a környezeted.
Mivel foglalkozik az állatgondozó?
• Elvégzi a gazdasági haszonállatok mindennapi
gondozását.
• Betartja az állathigiéniai előírásokat, az állat
jóléti, a munka-, tűz- és környezetvédelmi
szabályokat.
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• Szakszerűen működteti az állattartáshoz
szükséges gépeket, berendezéseket.
• Ellátja a gazdasági épületek karbantartási
feladatait.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Mezőgazdasági termelést folytató üzemeknél.
• Az állatok tartásával foglalkozó szervezeteknél,
vállalkozásoknál.
• Családi gazdaságban, saját vállalkozásban.
• Állattartással foglalkozó őstermelőként, önálló
gazdálkodóként.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a mezőgazda
ság, azon belül is elsősorban az állattartás, a korszerű,
hatékony gazdálkodás. Akik szeretnének szakmai irá
nyítás mellett részt venni a haszonállatok tartásával
és tenyésztésével kapcsolatos feladatok megvalósí
tásában.
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Téged vár az aranykalászos gazda részszakma, ha:
• csodálod a természetet, élvezed a szabad levegőt;
• szereted az állatokat, érdekel a növénytermesz
tés, a kertészet;
• fogékony vagy a korszerű technológiákra,
eljárásokra;
• élvezed kihívásokat, a változatos szakmai
tevékenységeket.
Mivel foglalkozik az aranykalászos gazda?
• A haszonállatok mindennapi gondozását,
takarmányozását végzi.
• Az állathigiéniai előírásokat, az állatjóléti, munka,
tűz és környezetvédelmi szabályokat betartja.
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• Szakszerűen működteti az állattartáshoz
szükséges gépeket, berendezéseket.
• Szakszerű növénytermesztést folytat.
• A korszerű mezőgazdasági erő és munkagépeket
kezeli, az informatikai berendezéseket használja.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Mezőgazdasági termelést folytató üzemeknél.
• Növénytermesztéssel, állatok tartásával
foglalkozó szervezeteknél, vállalkozásoknál.
• Családi gazdaságban, saját vállalkozásban.
• Őstermelőként vagy önálló gazdálkodóként.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a mezőgaz
daság, akik a mezőgazdasági termelési feladatokat
gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő mó
don szeretnék végezni, és szívesen megtanulnák
az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés,
a kertgazdálkodás alapjait.
107

M
EZ

2

ŐG
AZ

Magyar Képesítési

DA

Keretrendszer

SÁ

szerinti szintje

Mezőgazdasági munkás

G

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat gazda képzésének részszakmája, amely a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.

ÉS
ER
DÉ
SZ
ET
ÁG
AZ
AT

Téged vár az mezőgazdasági munkás részszakma, ha:
• csodálod a természetet, élvezed a szabad levegőt;
• szereted az állatokat, érdekel a növénytermesztés,
a kertészet;
• szeretnéd védeni a környezeted;
• nyitott vagy az egyszerűbb mezőgazdasági
munkák iránt.
Mivel foglalkozik a mezőgazdasági munkás?
• Szántóföldi és kertészeti növények termesztésé
ben vesz részt.
• A haszonállatok tartásával, tenyésztésével kap
csolatos egyszerűbb feladatokat végez.
• A mezőgazdasági munkák során használt gépek,
eszközök karbantartását végzi.
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Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Mezőgazdasági termelést folytató üzemeknél.
• Növénytermesztéssel, állatok tartásával foglal
kozó szervezeteknél, vállalkozásoknál.
• Családi gazdaságban.
• Állattartással, növénytermesztéssel foglalkozó
őstermelőként vagy önálló gazdálkodóként.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a mezőgaz
daság, akik szakmai irányítás mellett szívesen részt
vesznek az állatok mindennapi ellátásában, gondozá
sában, a szántóföldi és kertészeti növények termesz
tésében, és akiktől nem áll távol az idénymunka. Akik
szeretnék megtanulni. az állattartás, a szántóföldi nö
vénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait.
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Téged vár a kertész szakma, ha:
• hivatásszerűen érdekel a növények élete,
szaporítása;
• korszerű gépekkel és technológiával önállóan sze
retnél előállítani egészséges és finom zöldséget,
gyümölcsöt;
• szeretnél önállóan gazdálkodni és a piacra
kiváló árut termelni;
• szereted a kihívásokat és a természet közeli,
szabadban végzett mindennapi munkát.
Mivel foglalkozik a kertész?
• Önállóan és szakszerűen elvégzi a zöldség- és gyü
mölcstermő növények ápolását.
• Irányítás mellett elvégzi a metszési és növényvé
delmi munkákat.
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• Ismeri és szakszerűen végzi a betakarítás, a szüret
és az árukészítés feladatait.
• Működteti és karbantartja a kertészeti erőgépeket
és eszközöket.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Kertészeti árutermelő nagy-, közép- vagy
kisüzemnél.
• Gyümölcsfa- és szőlőiskoláknál, zöldséghajtató
telepeknél.
• Faiskolai árudáknál, fakereskedelemben.
• Önálló vállalkozásban.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a korszerű
nagyüzemi kertészeti termesztés, szaporítás. Családi
kertészeti vállalkozást szeretne tovább vinni, önálló
vállalkozó szeretne lenni. Szeret a szabadban tevé
kenykedni és imádja a növényeket. Érdeklik az erőgé
pek és a korszerű kertészeti termesztés gépei, eszkö
zei, valamint a mindennapi szakmai kihívások.
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Téged vár a kerti munkás részszakma, ha:
• érdekel a kerti munka, a zöldség- és gyümölcs
félék termesztése;
• új vagy további szakmát szeretnél elsajátítani;
• meg szeretnéd tanulni az alapvető kertészeti
munkákat;
• önálló, háztáji kertészeti termesztést szeretnél
folytatni és a termelői piacon értékesíteni.
Mivel foglalkozik a kerti munkás?
• Elvégzi az alapvető kertészeti munkákat
a háztáji és árutermelő kertészetekben.
• Szakszerűen telepít gyümölcsfát és szőlőt,
zöldségpalántákat állít elő.
• Elvégzi az alapvető gyümölcsfa- és szőlőmet
szési munkálatokat.
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• Szakszerű szüretet és betakarítást végez,
előkészíti a készárut piaci értékesítésre.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Gyümölcs-, szőlő- vagy zöldségtermesztő
kertészeteknél.
• Háztáji kertészeti kisüzemeknél.
• Önálló háztáji kertészetet létesíthetsz.
• A termelői piacokat elláthatod szezonális
friss zöldséggel, gyümölccsel.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a szabadban
végzett kertészeti munka, szeretne egy új szakmát
elsajátítani és munkájából hosszútávon megélni.
Szereti az önállóságot és a szakmai kihívásokat.
Érdekes és változatos munkát szeretne végezni kor
szerű kertészeti ültetvényeknél vagy zöldségterm
esztő üzemeknél.
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Téged vár a növényházi munkás részszakma ha:
• érdekel a növények élete, nevelése speciális
növényházi körülmények között;
• új kertészeti végzettséget és tudást szeretnél
szerezni;
• önálló vállalkozást szeretnél indítani
zöldségpalánta-neveléssel és –hajtatással;
• tudásodat nagyüzemi növényházi zöldség
termesztésben szeretnéd kipróbálni.
Mivel foglalkozik a növényházi munkás?
• Zöldségtermesztő feladatokat végez.
• Zöldségnövényeket szaporít, palántát nevel, ápol.
• Irányítás mellett növényvédelmi munkákat végez.
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• A termesztő berendezések gépeit karbantartja
és üzemelteti.
• A megtermelt készárut szakszerűen betakarítja,
osztályozza.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Zöldségtermesztő és -hajtató nagy-,
közép- és kisüzemeknél.
• Palántanevelő telepeken.
• Kísérleti üzemeknél.
• Önálló vállalkozásban.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel egy speciális
kertészeti szakma vagy a meglévő szakmai tudásu
kat szeretnék bővíteni a kertész végzettség mellett.
Önálló, termesztő berendezéssel ellátott kertészeti
vállalkozást szeretnének indítani, vagy zöldségterm
esztő, -hajtató üzemben dolgoznak, de még szakmai
végzettséggel nem rendelkeznek.
115

M
EZ

5

ŐG
AZ

Magyar Képesítési

DA

Keretrendszer

SÁ

szerinti szintje

G
ÉS
ER
DÉ
SZ
ET
ÁG
AZ
AT

116

Kertésztechnikus
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dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány
A mezőgazdasági és erdészeti ágazat ötéves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Téged vár a dísznövénytermesztő, virágkötő szakma, ha:
• szereted a növényeket, és szeretnéd
megismerni őket;
• szeretsz szép környezetben lenni;
• fejlesztenéd esztétikai érzékedet, térlátásodat
és színérzékedet;
• szeretnéd kiélni a kreativitásodat.
Mivel foglalkozik a dísznövénytermesztő, virágkötő?
• Dísznövényeket szaporít, palántákat, díszfa-
-csemetéket nevel.
• Szakszerűen használja, működteti és karban
tartja a dísznövénytermesztés során használt
gépeket, eszközöket, növényvédelmi feladatokat
lát el.

szakma azonosító

• Vágott virágokat, zöldeket, cserepes növényeket
gondoz, kezel, készít elő és tárol.
• Szaktanácsot ad a növények ápolásával, elhelye
zésével kapcsolatban.
• Különböző stílusú alkalmi csokrokat, tűzött
virágdíszeket, koszorúkat készít, csomagol;
virágdíszítési feladatokat végez.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Dísznövénytermesztő nagyüzemnél.
• Virágüzletben.
• Kertészeti árudánál.
• Saját vállalkozásban.
Azok számára ajánljuk, akik kellemes, nyugodt,
természetközeli környezetben, stresszmentes, vál
tozatos, rugalmas munkára vágynak.
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Kertésztechnikus

gyógynövénytermesztő szakmairány
A mezőgazdasági és erdészeti ágazat ötéves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
Téged vár a gyógynövénytermesztő szakma, ha:
• érdekelnek a növények;
• szeretnéd bővíteni a népi-gyógyászati
ismereteidet;
• érdeklődsz a természetes gyógymódok iránt;
• szeretnél segíteni családtagjaidnak is egész
ségük megőrzésében.
Mivel foglalkozik a gyógynövénytermesztő?
• Gyógynövénymagok vetése, palántanevelése.
• Gyógynövények gondozása, ápolása.
• Kézi eszközök és gépek használata, üzemeltetése
és karbantartása.
• Szervezési feladatok ellátása, kalkulációk készítése.
• Piaci előkészítés, értékesítés.
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Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Gyógynövénytermesztő nagyüzemnél.
• Gyógyterméket gyártó, forgalmazó cégeknél.
• Saját vállalkozásban, termelőként.
• Gyógynövénygyűjtőként.
Azok számára ajánljuk, akik szeretnék megtudni
a gyógynövényekről mindazt, amire a minden
napokban is szükség lehet: hogyan termesztjük,
gyűjtjük azokat, milyen gyógyhatásuk van. Akik
szívesen készítenek gyógyteákat vagy alkalmaznak
aromaterápiás módszereket és szeretnek a termé
szetben dolgozni.
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Téged vár a gyümölcstermesztő szakma, ha:
• szereted a növényeket;
• érdekelnek a gyümölcsfélék;
• nyitott vagy a modern termelésre;
• foglalkoztat a biogyümölcs-előállítás.
Mivel foglalkozik a gyümölcstermesztő?
• Kiválasztja a megfelelő gyümölcsfajtákat.
• Szakszerűen telepíti azokat.
• Ápolja a növényeket: metszi, öntözi, ellátja
tápanyaggal, megvédi a kórokozóktól, a kár
tevőktől és a gyomoktól.
• Szüreteli a termést, amelyet feldolgoz vagy
közvetlenül értékesít.
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Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Nagy és kis gyümölcstermelő vállalkozónál közép
vezetőként irányíthatod a gyümölcstermesztést.
• Saját gazdaságban termelhetsz őstermelőként
vagy mezőgazdasági vállalkozóként.
• Mezőgazdasági érdekeltségű cégnél dolgoz
hatsz területi képviselőként, különösen akkor,
ha nyelvvizsgával is rendelkezel.
Azok számára ajánljuk, akik szeretik a természet
közeli munkát, sokoldalúak, jó fizikummal rendel
keznek, fogékonyak a korszerű dolgok iránt és
gazdasági ismereteiket is szívesen bővítik.
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parképítő és fenntartó szakmairány
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A mezőgazdasági és erdészeti ágazat ötéves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.

• Kert- és parkfenntartásban használt gépeket
üzemeltet.
• Kerttervet rajzol és olvas.

Téged vár a parképítő és -fenntartó szakma, ha:
• szeretsz rajzolni, növényekkel, fával, fémmel
és kővel dolgozni;
• kreatív vagy;
• szereted az erő- és munkagépeket használni,
karbantartani;
• a kertfenntartási munkákat is szívesen ellátod;
• szeretsz a szabadban dolgozni és bírod a fizikai munkát.

Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Települési önkormányzatok zöldfelületfenn
tartási részlegénél.
• Kertépítéssel és kertfenntartással foglalkozó
cégeknél.
• Kertészeti árudákban, faiskolákban.
• Saját vállalkozásban.

Mivel foglalkozik a parképítő és fenntartó?
• Támfalakat, tetőkertet, kerti lépcsőket, út- és
térburkolatokat épít.
• Öntözőrendszereket, kerti vízarchitektúrákat létesít
• Kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket,
pergolákat, lugasokat, fa teraszokat létesít.

Azok számára ajánljuk, akik szeretnek építeni, bar
kácsolni, fával, kővel és élő növényi anyaggal dolgozni.
Kreatívak, szeretik a természetet és szívesen dol
goznak a szabadban. Precízek, pontosan mérnek és
számolnak. Jól kommunikálnak, szeretnek csapatban
dolgozni.
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A mezőgazdasági és erdészeti ágazat ötéves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.

azokat.
• A leszedett termést feldolgozza vagy közvetlenül
értékesíti kis- és nagykereskedőnek.

Téged vár a zöldségtermesztő szakma, ha:
• érdekelnek a változatos zöldségfélék;
• szívesen alkalmazod a modern termesztő
eszközöket;
• hasznosnak látod a biozöldség termesztést;
• hosszú távon szeretnél zöldségekkel foglalkozni.

Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Nagy és kis zöldségtermelő vállalkozónál közép
vezetőként irányíthatod a hagyományos vagy
a biotermesztést.
• Saját gazdaságban termelhetsz őstermelőként
vagy mezőgazdasági vállalkozóként.
• Mezőgazdasági érdekeltségű cégnél lehetsz
területi képviselő.

Mivel foglalkozik a zöldségtermesztő?
• A kiválasztott zöldségfajtákat szabadföldön
vagy termesztő-berendezésben termeszti.
• Gondosan ápolja növényeit: öntözi, megvédi
a kór- és a károkozóktól, ha szükséges egyéb
zöldmunkákat végez.
• Palántákat állít elő és szakszerűen elülteti
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Azok számára ajánljuk, akik szeretik a természet
közeli munkát, sokoldalúak, kitartóan tudnak fizikai
munkát végezni, rugalmasak, értékesítés során
ügyesen alkalmazzák a marketingfogásokat.
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Faiskolai kertész
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A mezőgazdasági és erdészeti ágazat kertésztechnikus képzésének részszakmája, amely a részszakma
megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.
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Téged vár a faiskolai kertész részszakma, ha:
• szereted a kerti munkát és a termőföld „illatát”;
• érdekel a díszfák és díszcserjék szaporítása,
telepítése és nevelése;
• szereted a kertészeti kisgépeket használni
és karbantartani;
• szeretsz a szabadban dolgozni és értékadó
növényeket előállítani.
Mivel foglalkozik a faiskolai kertész?
• Dísznövényeket szaporít, neveli és ápolja
az állományt.
• Alapvető növényvédelmi feladatokat lát el.
• Dísznövénytermesztésben használt gépeket
üzemeltet.
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• A gépek javításában, karbantartásában
közreműködik.
• Az előállított díszfákat és díszcserjéket
szakszerűen készíti elő az értékesítésre.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Díszfaiskoláknál.
• Kertészeteknél.
• Kertészeti árudáknál.
• Saját vállalkozásban.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel az évsza
koknak megfelelő, változatos, szabadban végzett
kertészeti munka, akik szeretnek a növényekkel és
a növények között dolgozni. Szeretnek kertészeti
kisgépekkel dolgozni és azokat karbantartani.
Szeretnek növényeket előállítani és értékesíteni.
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Parkgondozó
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G

• Kert- és parkfenntartásban használt
gépeket üzemeltet.
• Házikertek fenntartási munkáit végzi.

Téged vár a parkgondozó részszakma, ha:
• szereted a kerti munkát és a növényekkel
való foglalkozást;
• érdekel, hogy a munkáddal szebbé
varázsolhatod a zöldfelületeket;
• szereted a kertészeti kisgépeket használni
és karbantartani;
• szeretsz a szabadban dolgozni és esztétikus
környezetet kialakítani.

Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Települési önkormányzatok zöldfelületfenntartási
részlegénél.
• Kertfenntartással foglalkozó cégeknél.
• Botanikus kertben, arborétumban, állatkertben.
• Saját vállalkozásban.

ÉS

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat kertésztechnikus képzésének részszakmája, amely a részszakma
megszerzésére irányuló szakmai vizsgával zárul.
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Mivel foglalkozik a parkgondozó?
• A települési zöldfelületeket fenntartja,
növényeket ültet.
• Kerti alapok, falazatok, fa- és fémszerkezetek,
lépcsők, utak, vízfelületek fenntartási munkáit
végzi.

Azok számára ajánljuk, akik szeretnek a szabad
ban dolgozni, függetlenül az időjárási körülmények
től. Szeretnek a növények ápolásával foglalkozni és
törekednek a szép, esztétikus környezet kialakítá
sára. Tudnak önállóan és csapatban is dolgozni.
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Mezőgazdasági gépész
A mezőgazdasági és erdészeti ágazat hároméves
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár a mezőgazdasági gépész szakma, ha:
• szereted a gépeket;
• fogékony vagy az új technológia iránt;
• szereted a kihívásokat;
• szereted a természetet;
• fontos számodra a mezőgazdaság.
Mivel foglalkozik a mezőgazdasági gépész?
• Karbantartja a mezőgazdasági erő- és munka
gépeket, gépészeti berendezéseket
• Szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépe
ket, traktorokat, kombájnokat, rakodógépeket
• Kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai
rendszereket
• Közreműködik a mezőgazdasági erő- és munka
gépek, gépészeti berendezések javításában
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Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Mezőgazdasági termelőüzemeknél.
• Saját vállalkozásban.
• Mezőgazdasági gépforgalmazóknál.
• Mezőgazdasági gépi munkák szolgáltatását
végző cégeknél.
Azok számára ajánljuk, akik a természetben végzett
munka mellett szeretik a korszerű, folyamatosan
fejlődő technikát is. Szeretnének traktort, kombájnt
vezetni, valamint a képzés során az erőgépek veze
téséhez szükséges engedélyeket megszerezni.
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Mezőgazdasági gépésztechnikus

G

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat ötéves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
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Téged vár a mezőgazdasági gépésztechnikus szakma,
ha:
• kíváncsi vagy a mezőgazdasági gépek „lelkére”;
• fontos számodra a korszerű technika;
• kreatív vagy;
• szeretnél részt venni a magyar
élelmiszer-termelésben;
• tenni szeretnél a környezet értékeinek
megőrzésért.
Mivel foglalkozik a mezőgazdasági gépésztechnikus?
• A növénytermesztésben és az állattenyésztés
ben alkalmazott gépek folyamatos működésé
hez szükséges karbantartásokat, javításokat
végzi, illetve irányítja ezeket a munkákat.
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• Gépforgalmazó cégeknél az új gépek, berende
zések üzembehelyezését, átadását és garanciális
javításait végzi.
• Szakszervizekben a gépek üzemeltetéséhez
szükséges beállításokkal és a fedélzeti számító
gépek adatkezelésével foglalkozik.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Mezőgazdasági termelőüzemeknél.
• Gépforgalmazók vevőszolgálatainál és szervizeinél.
• Saját vállalkozásban.
• Mezőgazdasági gépi munkák szolgáltatását
végző üzemekben.
Azok számára ajánljuk, akik a biztos megélhetést
nyújtó szakmán belül kíváncsiak a mezőgazdasági
gépek felépítésére és működésére. Szeretnének
a tanulmányaik során mezőgazdasági gépeket ve
zetni (pl. traktor, kombájn), valamint a traktor veze
téséhez szükséges engedélyt megszerezni.
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Mezőgazdasági technikus

állattenyésztő szakmairány
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A mezőgazdasági és erdészeti ágazat ötéves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
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Téged vár a mezőgazdasági technikus szakma, állattenyésztő szakmairánya, ha:
• rajongsz az állatokért, de érdekel a mezőgazdaság
egész területe;
• szeretnéd védeni a környezeted;
• kedveled a változatos szakmai tevékenységeket.
Mivel foglalkozik a mezőgazdasági technikus?
• Elvégzi a haszonállatok tartási és takarmányo
zási feladatait, gondoskodik az állatjólléti és
higiéniai előírások betartásáról.
• Közreműködik a tenyésztési feladatokban,
alkalmazza a precíziós állattenyésztés főbb
irányelveit.
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• Elvégzi a fontosabb állattenyésztési munkák
tervezését, az állattartó telepek napi adminisz
tratív feladatait.
• Irányítja az állattenyésztési termelési felada
tokat ellátó személyeket.
Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Mezőgazdasági termelést folytató üzemeknél.
• Növénytermesztéssel, az állatok tartásával,
tenyésztésével foglalkozó szervezeteknél,
vállalkozásoknál.
• Családi gazdaságban, saját vállalkozásban.
• Őstermelőként vagy önálló gazdálkodóként.
Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a mező
gazdaság egész területe, azon belül is a precíziós
állattenyésztés. Akik a képzés ideje alatt mezőgaz
dasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T”
kategóriás jogosítványt akarnak szerezni.
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Mezőgazdasági technikus
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A mezőgazdasági és erdészeti ágazat ötéves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.

• Növényvédelmi feladatokat lát el, betartja
a környezetvédelmi, egészségügyi és
higiéniai előírásokat.

Téged vár a mezőgazdasági technikus szakma, növény
termesztő szakmairánya, ha:
• szereted az növénytermesztést, de érdekel
a mezőgazdaság egész területe;
• fogékony vagy a korszerű technológiákra;
• kedveled a változatos szakmai tevékenységeket;
• érdekel a precíziós gazdálkodás.

Hol tudsz a szakmával munkát vállalni?
• Mezőgazdasági termelést folytató üzemeknél.
• Növénytermesztéssel, állatok tartásával foglal
kozó szervezeteknél, vállalkozásoknál.
• Családi gazdaságban, saját vállalkozásban.
• Őstermelőként vagy önálló gazdálkodóként.

Mivel foglalkozik a mezőgazdasági technikus?
• Növénytermesztési munkák tervezését végzi.
• A növénytermesztési feladatokat ellátó
személyeket, szervezeti egységeket irányít,a
növénytermesztésben használt gépeket beállítja,
ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti.
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Azok számára ajánljuk, akiket érdekel a mező
gazdaság egész területe, azon belül is a precíziós
növénytermesztés. Akik képzés ideje alatt mező
gazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T”
kategóriás jogosítványt akarnak szerezni.
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