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Életed első igazán fontos döntésének 
meghozatalához szeretnénk számodra 
kiadványunkkal segítséget nyújtani. Az 
általános iskolai tanulmányaidat köve-
tően a továbbtanulásod során lehető-
séged nyílik egy jó, biztos megélhetést, 
szakmai inspirációt, stabil munkalehe-
tőséget nyújtó szakképzést találnod. 
Ehhez ad segítséget Neked a Kisalföldi 
Agrárszakképzési Centrum iskolaháló-
zata, ahol az agrárium, az élelmiszer-
ipar és a környezetvédelem szakmáit 
tanulhatod meg. 
Olyan iskolahálózatba tudsz belépni, 
amelyben lehetőséged nyílik egy–egy 
ágazat képzéseinek megismerésére, 
a precíziós agrárgazdálkodás legújabb 
eredményeinek megtanulására. Ne fe-

ledd, hogy az embernek mindig szük-
sége lesz az egészséges, biztonságos 
mezőgazdasági termékekre, élelmisze-
rekre! Folyamatosan növekszik a ter-
mészetes eredetű anyagok igénye a 
társadalomban. Ezeket csak magasan 
képzett, a gazdálkodásban, a hozzá 
kapcsolódó vállalkozási ismeretekben 
jártas szakemberek tudják kiszolgálni.
Kerülj ezen ismeretek birtokába, válj 
agrárszakemberré, válassz az érdek-
lődésednek leginkább megfelelő in-
tézményt és szakképzést a Kisalföldi 
Agrárszakképzési Centrum iskoláiban!

Hoczek László József
főigazgató

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

TiszTeLT szakmaváLaszTó FiaTaL!

köszöntő

KisAlFöldi AszC BAtthyáNy lAjOs MEzőgAzdAsági És ÉlElMiszEripAri tEChNiKuM, szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM

KisAlFöldi AszC CsuKás zOltáN MEzőgAzdAsági tEChNiKuM És szAKKÉpző isKOlA

KisAlFöldi AszC dr. ENtz FErENC MEzőgAzdAsági tEChNiKuM, szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM

KisAlFöldi AszC EötVös jÓzsEF tEChNiKuM, szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM

KisAlFöldi AszC hErMAN OttÓ KörNyEzEtVÉdElMi És MEzőgAzdAsági tEChNiKuM, szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM

KisAlFöldi AszC jáVOrKA sáNdOr MEzőgAzdAsági És ÉlElMiszEripAri tEChNiKuM, szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM

KisAlFöldi AszC VÉpi MEzőgAzdAsági tEChNiKuM, szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM

KisAlFöldi AszC pEttKÓ-szANdtNEr tiBOr lOVAs szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM

KisAlFöldi AszC rOth gyulA ErdÉszEti tEChNiKuM, szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM 

KisAlFöldi AszC szENt istVáN MEzőgAzdAsági És ÉlElMiszEripAri tEChNiKuM És szAKKÉpző isKOlA

KisAlFöldi AszC szOMBAthElyi ÉlElMiszEripAri És FöldMÉrÉsi tEChNiKuM, szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM 

KisAlFöldi AszC VErEs pÉtEr MEzőgAzdAsági És ÉlElMiszEripAri tEChNiKuM, szAKKÉpző isKOlA És KOllÉgiuM
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a szakképzés Új rendszere

TeCHNikUm
A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne 
lesz. A megszerezhető technikusi szakképzettség 
középvezetői szintű ismereteket biztosít, egyesíti 
a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Ma-
tematikából, magyarból, történelemből és egy 
idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, 
ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint 
a gimnáziumban, és ezekből a közismereti tan-
tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. 
A technikumban érettségizőnek az ágazati alap-
vizsga letételét követően 10. osztály végén kell 

választaniuk a tanulható szakmairányok közül. 
A szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, 
ami emelt szintű tantárgyi érettséginek minősül. 
A technikumi képzésben is lesz szakmai gyakorla-
ti képzés, amit lehetőleg vállalkozásoknál, duális 
képzésben kell teljesíteni. Az 5 vagy 6 év elvég-
zése után egyszerre kapnak a diákok érettségi 
bizonyítványt és technikusi oklevelet, és még a 
nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség van. A tech-
nikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek 
majd a felsőoktatási felvételinél a szakirányú to-
vábbtanulásnál.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A szakképző iskola hároméves, célja a szakmára való 
felkészítés. Az ágazati ismereteket adó első év és 
ágazati alapvizsga után, a 9. osztály végén történik a 
konkrét szakmaválasztás. A következő két évben duális 

képzés formájában vállalatoknál, vállalkozóknál tudják a  
tanulók  elsajátítani  a  szakmai  ismereteket. 
A tanulmányok végén szakmai vizsgát téve szakmát 
szereznek. A szakképző iskolában a szakmai vizsga után 
további két év alatt esti tagozaton lehet érettségizni.

OKLEVELES TECHNIKUS KÉPZÉS A KISALFÖLDI 
aszC-BeN – eGYeNes ÚT az eGYeTemRe
Az okleveles technikus képzés a technikum és a felsőok-
tatási intézmény – valamint a duális partner vállalat(ok) 
– együttműködésén alapszik. A tanulók a technikum és 
egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, 
emelt szintű szakmai program alapján végzik a techni-
kumot. A képzésbe beépített többlet ismeretanyag el-
sődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására 
irányul. A képzési idő a „hagyományos” technikumival 
megegyező (5 év). Az ágazati alapoktatás a közös ága-
zati tartalommal folyik, vagyis az első két évben ugyan-
úgy az ágazati alapismereteket sajátítják el a tanulók. 
A többlet oktatási tartalom a szakmaválasztást köve-
tően, a szakirányú oktatás során épül be a képzés-
be. A képzés felépítését az alábbi ábra szemlélteti.

Melyek az okleveles technikusképzés előnyei?
• A képzés elvégzését követően a tanulók tanulmá-

nyi eredményük függvényében felvételre kerülnek 
az együttműködésben részes felsőoktatási intéz-
ménybe.

• Az előre meghatározott kreditpontok elismerésével 
a felsőfokú tanulmányok időtartama lerövidülhet.

• A duális képzőhelyekkel való együttműködésnek 
köszönhetően a hallgatók felsőfokú duális képzése 
folytatódhat ugyanannál a cégnél, amellyel szak-
képzési munkaszerződésük volt.

• A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai 
ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést 
használhatják.
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 intézményeink

kisalföldi aszC Batthyány lajos 
mezőgazdasági 
és élelmiszeripari teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Cím 8500 pápa, Külső-veszprémi u. 2. 
Telefonszám +36 89 313 155
e-mail info@mezopapa.hu
igazgató gál imre

OM azonosító 030728/031
Honlap www.mezopapa.hu
Facebook www.facebook.com/papaimezo
Pályaválasztási 
felelős Fehér zsófia

kisalföldi aszC Csukás zoltán 
mezőgazdasági teChnikum 
és szakképző iskola

Cím 9300 Csorna, Kórház u. 28. 
Telefonszám +36 96 261 255
e-mail titkarsag@csukas.eu
igazgató perlaki sándor

OM azonosító 030728/009
Honlap www.csukas.edu.hu
Facebook 
Pályaválasztási 
felelős Némethné paksi irén

kisalföldi aszC dr. entz ferenC  
mezőgazdasági teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Cím 2481 Velence, Ország út 19.
Telefonszám +36 22 472 270
e-mail iskola@entz.hu
igazgató stossek Balázs

OM azonosító 030728/011
Honlap www.entz.hu
Facebook www.facebook.com/entziskola
Pályaválasztási 
felelős Nyuliné Aradi Katalin

kisalföldi aszC eötvös józsef 
teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Cím 8111 seregélyes, Fő u. 278.
Telefonszám +36 22 575 002
e-mail iskola@seregszaksuli.hu
igazgató Varsányiné Kozma judit

OM azonosító 030728/033
Honlap www.seregszaksuli.hu
Facebook www.facebook.com/eotvosseregelyes
Pályaválasztási 
felelős Cseh Bognár sándor

kisalföldi aszC herman ottó 
környezetvédelmi 
és mezőgazdasági teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Cím 9700 szombathely, Ernuszt K. u. 1.
Telefonszám +36 94 512 420
e-mail mail.titkarsag@hermanszombathely.hu
igazgató hodvogner Csaba

OM azonosító 030728/027
Honlap www.hermanszombathely.hu
Facebook www.facebook.com/
 hermanszombathely
Pályaválasztási 
felelős Vinczéné havasi Csilla

kisalföldi aszC jávorka sándor 
mezőgazdasági 
és élelmiszeripari teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Cím 2890 tata, Új út 19. 
Telefonszám +36 34 587 580
e-mail titkar@javorka-tata.hu 
igazgató tasnádiné sipos Mariann

OM azonosító 030728/023
Honlap www.javorka-tata.edu.hu
Facebook www.facebook.com/KAszC jávorka  
 sándor Mezőgazdasági és 
 Élelmiszeripari technikum, szakképző
Pályaválasztási 
felelős Koháry Beatrix róza

kisalföldi aszC vépi 
mezőgazdasági teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Cím 9751 Vép, szent imre utca 36-38. 
Telefonszám +36 94 543 200
e-mail info@kaszc-vep.edu.hu
igazgató hollósi Éva

OM azonosító 030728/028
Honlap www.kaszc-vep.edu.hu
Facebook www.facebook.com/vmdaszkvep
Pályaválasztási 
felelős savanyó Ferencné

kisalföldi aszC 
pettkó-szandtner tiBor 
lovas szakképző iskola 
és kollégium

Cím 2943 Bábolna, rákóczi u. 6. 
Telefonszám +36 34 568 063
e-mail titkarsag@ pettkoiskola.edu.hu
igazgató jónás Melinda

OM azonosító 030728/017
Honlap www.pettkoiskola.edu.hu
Facebook www.facebook.com/pettkoiskola
Pályaválasztási 
felelős rónai zsófia

kisalföldi aszC roth gyula 
edészeti teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Cím 9400 sopron, szent györgy utca 9.
Telefonszám +36 99 506 470
e-mail rothszki@rothszki.hu
igazgató sztojkáné Bodor ildikó

OM azonosító 030728/001
Honlap www.new.rothszki.hu
Facebook www.facebook.com/rothsopron/
Pályaválasztási 
felelős hegedüsné Benke Beáta

kisalföldi aszC szent istván 
mezőgazdasági 
és élelmiszeripari teChnikum 
és szakképző iskola

Cím 8000 székesfehérvár, Ady Endre u. 17. 
Telefonszám +36 22 311 400
e-mail titkarsag@sztistvan.hu
igazgató Barna józsef

OM azonosító 030728/013
Honlap www.sztistvan.hu
Facebook www.facebook.com/sztistvan 
Pályaválasztási 
felelős pákozdi Enikő

kisalföldi aszC szomBathelyi 
élelmiszeripari 
és földmérési teChnikum,
szakképző iskola és kollégium

Cím 9700 szombathely, 
 szent lászló király utca 10.
Telefonszám +36 94 513 510
e-mail efsz@efszk.hu
igazgató Kondics Ferenc

OM azonosító 030728/025
Honlap www.efszk.edu.hu
Facebook www.facebook.com/szefszik
Pályaválasztási 
felelős szalai tamás

kisalföldi aszC veres péter 
mezőgazdasági 
és élelmiszeripari teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Cím 9028 győr, régi Veszprémi út 1-3. 
Telefonszám +36 96 427 522
e-mail titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu
igazgató Csiszár rudolf

OM azonosító 030728/ 007
Honlap www.veresp-gyor.sulinet.hu/
Facebook www.facebook.com/
 veres.peter.gyor/ 
Pályaválasztási 
felelős Bakos Ferenc



Kisalföldi aszC Batthyány lajos 
mezőgazdasági 
és élelmiszeripari teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Iskolánk, a Kisalföldi AszC Batthyá-
ny lajos Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari technikum, szakkép-
ző iskola és Kollégium, Veszprém 

megye egyetlen Agrárminisztérium 
fenntartásában működő intézménye. 
Korszerűen felszerelt tantermekkel 
rendelkezünk. A sportot kedvelők szá-
mára a tanórákon kívül tornaterem és 
sportpálya biztosítja a mozgási, kikap-
csolódási lehetőségeket. Kollégiumunk 
az iskola területén belül van, diákja-
inkat külön lány és fiú szinten szállá-
soljuk el. Az új építésű, 370 m2-es aula 
mellett 8 új tanterem található. 14 ter-
münkben használunk interaktív táblát, 
3 számítógépes termünk pedig korsze-
rű számítógépekkel felszerelt. A szak-
mai elméleti képzéseket igyekeztünk 
szaktantermi rendszerben folytatni. Az 
erdész és gépész tanulóknak a szak-
tantermei is alkalmasak a szakmai 
tananyag elsajátítására, de idegen 
nyelvi tantermeink is megfelelnek a 
21. század kihívásainak. Két élelmiszer-

ipari szaktantermet is kialakítottunk, 
ebből az egyik laborként is működik. 
Ezeken kívül 400 m2-es tankonyhával 
is rendelkezünk, ahol a pékeknek, pék-
cukrászoknak és az édesipari termék-
gyártóknak egy korszerű tanműhelyt 
is létrehoztunk. 
iskolánk gyakorlati képzése, oktatása 
hagyományosan erős, a legtöbb alap-
feladatot a tanulók az iskola tangaz-
daságában tudják elsajátítani, ezen 
túl pedig kiváló, több évtizedes „bejá-
ratott” kapcsolatuk van családi vállal-
kozásokkal, kis- és nagyüzemekkel.
A tangazdaságunk az iskolától mind-
össze 400 méterre található több mint 
120 hektáros területen gazdálkodik, 
amely kiváló hátteret biztosít a me-
zőgazdasági szakmák gyakorlatához. 
A tangazdasághoz kapcsolódó szán-
tóterületen folyik az állatállomány 
takarmányszükségletének megterme-
lése, (a fölösleg értékesítésre kerül) 
általában kukorica, őszi búza, őszi 
árpa, tavaszi árpa, lucerna, napraforgó 
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Cím 8500 pápa, Külső-veszprémi u. 2. 
Telefonszám +36 89 313 155
e-mail info@mezopapa.hu
igazgató gál imre

OM azonosító 030728/031
Honlap www.mezopapa.hu
Facebook www.facebook.com/papaimezo
Pályaválasztási 
felelős Fehér zsófia

növényeket termesztünk, de az elmúlt 
években többször vetőmagtermesz-
téssel is próbálkoztunk, ezek mellett 
rét-legelő is szolgálja az állattenyész-
tés igényeit.
Nyolc erőgép – melyek között nagy tel-
jesítményűt is találunk -és a művelő 
eszközök széles tárháza – segíti az ok-
tatást. tehát a talajművelést iskolánk 
gépeivel és a diákok segítségével vé-
gezzük. A belső gyakorlatokhoz jól fel-
szerelt műhellyel rendelkezünk.  Azok a 
diákok, akik itt teljesítik a gyakorlatukat, 
az iskolával kötnek tanulószerződést, 
és az intézményünk fizeti a törvényben 
meghatározott összeget tanulmányi 
eredménytől függően. A tangazda-
ságon belül a 11 hektáros erdőterület 
lehetőséget nyújt az erdész-technikus 
tanulók gyakorlatoztatására.

A tanulmányi versenyeken (OsztV, 
szKtV) rendszeresen jó eredmények-
kel vesznek részt tanulóink. A legutób-
bi „MezőgépÉszek” verseny döntőjébe 
elsőként bekerült iskolai csapat az 
„Agromashexpo” „Agrárgépshow” ke-
retében megrendezett nyilvános dön-
tő-vetélkedőn 6. helyezést ért el. Az 
iskola 2008 óta ökoiskola, amire igen 
büszkék vagyunk.
Könyvtárunkban gazdag kínálattal 
várjuk az olvasni szerető diákokat. Az 
iskola hagyományosan felnőttképzés-
sel is foglalkozik. Minden évben indul 
„aranykalászos gazda” tanfolyami 
képzés, illetve jelenleg is több képzés 
folyik.

Kisalföldi aszC Batthyány lajos Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó
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TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0011 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0810 17 08 
Mezőgazdasági 

gépésztechnikus

angol
német 5 év

0012 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0821 17 02 
Erdésztechnikus

Erdőgazdálkodás
Vadgazdálkodás

angol
német  5év

0013 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0811 17 09 
Mezőgazdasági 

technikus

Növénytermesztő
állattenyésztő

angol
német 5 év

0014 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0812 17 06 
kertésztechnikus parképítő és –fenntartó angol

német 5 év

0015 Élelmiszeripar
5 0721 05 13 

Sütő- és cukrászipari 
technikus

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0021 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0810 17 07
Mezőgazdasági 

gépész

angol
német 3 év

0022 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0811 17 04 
Gazda

állattenyésztő
Növénytermesztő

lovász

angol
német  3 év

0023 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0812 17 05
kertész

angol
német 3 év

0024 Élelmiszeripar 4 0721 05 02
Édességkészítő  angol

német 3 év

0025 Élelmiszeripar 4 0721 05 11
Pék

angol
német 3 év

0026 Élelmiszeripar 4 0721 05 12
Pék-cukrász

angol
német 3 év

0027 Élelmiszeripar

4 0721 05 08
Hentes és 

húskészítmény-
készítő

angol
német 3 év

0028 Élelmiszeripar
4 0721 05 10
Kistermelői 

élelmiszerelőállító

angol
német 3 év

0029 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0821 17 01 
Erdőművelő-
fakitermelő

angol
német 3 év

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó



Kisalföldi aszC CsUKás zoltán 
mezőgazdasági teChnikum 
és szakképző iskola

A Kisalföldi AszC Csukás zoltán Mező-
gazdasági technikum és szakképző 
iskola alapítása 1938-ra nyúlik vissza. 
Az azóta eltelt több mint 80 év alatt 

sok minden megváltozott, de az intézmény ma 
is fontos szerepet tölt be a mezőgazdasággal 
foglalkozó szakemberek utánpótlásában. isko-
lánkban a képzés különféle formái valósultak 
meg: gazdasági iskola, technikum, szakközép-
iskola, szakiskola. A térség igényeinek meg-
felelően iskolánk képzési struktúrája mindig 
változott, de az iskola mindenkor meghatá-
rozó szerepet játszott a régió mezőgazdasági 
szakembereinek képzésében. A nálunk végzett 
tanulók keresettek a munkaerő-piacon, jók az 
elhelyezkedési lehetőségeik, és legtöbben az 
ágazatban vállalnak munkát; viszonylag kevés 
a pályaelhagyó. Az intézmény hatékony mű-
ködéséhez szükséges tárgyi és személyi fel-
tételek adottak. Az oktatást iKt eszközökkel 
felszerelt tantermek, laborok, tornaterem és 
kézilabda pálya is segíti.  Az iskola területén 
8 tanműhely, a tangazdaság területén pedig 
3 tanműhely és kiszolgáló egységei biztosítják 
a szakmai oktatás helyszíneit. A tanműhelyek 
jól felszereltek, fejlesztésük folyamatos a lehe-

tőségekhez mérten. A tangazdasághoz 140 ha 
szántóterület tartozik, és ennek megművelé-
séhez, a növénytermesztési  munkák elvégzé-
séhez megfelelő számú erő- és munkagéppel 
rendelkezünk, melyek az oktatási igényeket is 
kiszolgálják. Az iskola területén tankertet, fű-
szerkertet, a tangazdaságban pedig gyümöl-
csöst alakítottunk ki, amely a gazdaképzés fel-
tételeit biztosítja. Az iskola területén található 
kollégium szolgálja a távolabbról érkező tanu-
lók elhelyezését. iskolánk a rábaköz közepén 
helyezkedik el, jól megközelíthető autóbusszal 
és vonattal is.
A tanulók többsége naponta bejár a környező 
településekről, ezért is választják szívesen az 
iskolát. A tanulók az alapozó gyakorlatok so-
rán a jól felszerelt tanműhelyekben ismerhetik 
meg a szakma alapjait, majd a későbbiekben 
a tangazdaságában, valamint az iskolával kap-
csolatban álló több mint negyven mezőgazda-
sági vállalkozásnál sajátíthatják el a szakma 
fortélyait. iskolánkba való bejutás az általános 
iskolai tanulmányi eredményeket figyelembe 
véve; a hatodik és hetedik év végén, valamint 
a nyolcadik félévben elért osztályzatokból szá-
mított pontok alapján történik.
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Cím 9300 Csorna, Kórház u. 28. 
Telefonszám +36 96 261 255
e-mail titkarsag@csukas.eu
igazgató perlaki sándor

OM azonosító 030728/009
Honlap www.csukas.edu.hu
Facebook 
Pályaválasztási 
felelős Némethné paksi irén

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

Kisalföldi aszC CsuKás zoltán Mezőgazdasági teChniKuM és szaKKépző isKola

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0011 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0810 17 08 
Mezőgazdasági 

gépésztechnikus

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0021 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0810 17 07
Mezőgazdasági 

gépész

angol
német 3 év

0022 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0811 17 04 
Gazda Növénytermesztő angol

német  3 év

0023 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0812 17 05
kertész

angol
német 3 év

0024 gépészet 4 0715 10 08
Hegesztő  angol

német 3 év



Kisalföldi aszC dr. Entz fErEnC  
mezőgazdasági teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

I skolánk egyedülálló adottságaival kiemel-
kedik a régió középiskolái közül. Az intéz-
mény magával ragadó környezetben, a Ve-
lencei-tó partján, egy tízhektáros parkban 

helyezkedik el – így minden (iskola, kollégium, 
étterem, műhelyek, kertészet és állattartó te-
lep) elérhető egy helyen.
Képzési kínálatunk a mezőgazdaság, a keres-
kedelem és a vendéglátás területeire orien-
tálódik. A piacképes szakmák, a színvonalas 
szakképzés és érettségire való felkészítés 
egyre több tanulót vonz iskolánkba. Kiemelt 
feladatként kezeljük a tehetséges gyermekek 

felfedezését, támogatását. Nagy örömünkre 
évről évre egyre több diákunk jut be az orszá-
gos versenyek döntőjébe, és ér el szép ered-
ményeket. A tanórákon kívül számos iskolai 
programot kínálunk: pl. gólyatábor, Entz-nap, 
diáknapok, egészség-nap, gólyabál, szakmai 
tanulmányi kirándulások, szakkörök és önkép-
zőkörök; evezés, labdarúgás, kerékpározás, 
pingpongozás, súlyemelés. 

ha szeretnél biztos jövőt, építs ránk: Várunk 
szeretettel 

a 2022/2023-as tanévben!
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Cím 2481 Velence, Ország út 19.
Telefonszám +36 22 472 270
e-mail iskola@entz.hu
igazgató stossek Balázs

OM azonosító 030728/011
Honlap www.entz.hu
Facebook www.facebook.com/entziskola
Pályaválasztási 
felelős Nyuliné Aradi Katalin

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

Kisalföldi aszC dr. entz ferenC Mezőgazdasági teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0011 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0810 17 08 
Mezőgazdasági 

technikus

állattenyésztő
Növénytermesztő

angol
német 5 év

0021 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0812 17 06 
kertésztechnikus

dísznövénytermesztő
parképítő és -fenntartó

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0001 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0811 17 04 
Gazda

állattenyésztő 
Növénytermesztő

angol
német 3 év

0002 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0812 17 05 
kertész

angol
német  3 év

0003 Kereskedelem
4 0416 13 02 

Kereskedelmi 
értékesítő

angol
német 3 év

0004 turizmus - 
vendéglátás

4 1013 23 03 
Panziós-fogadós  angol

német 3 év

„A holnAp olyAn lesz, Amilyen A mA iskolájA”



Kisalföldi aszC Eötvös jÓzsEf 
teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

I ntézményünk az agrárium szempontjá-
ból értékes Mezőföldön, Fejér megyében, 
székesfehérvártól húsz kilométerre, se-
regélyesen található. Az iskola főépülete, 

kollégiuma, tornaterme, tanműhelyei zöld kör-
nyezetben, szántóföldjeinktől övezve mintegy 
40 hektárnyi területen helyezkednek el. A me-
gyeszékhely közelsége közlekedés szempont-
jából nagyon kedvező. Az iskola autóbusszal 
és vasúton is jól megközelíthető.
több mint hatvanesztendős múlttal rendelke-
zünk a mezőgazdasági szakemberek, elsősor-
ban az agrárgépészek képzése terén. Fontos 
törekvésünk, hogy a hozzánk jelentkező tanu-
lók olyan korszerű tudást kapjanak, amellyel a 
21. századi munkaerőpiacon is megállják majd 
a helyüket.
számos programmal (diáknapokkal, szakmai 
és tanulmányi versenyekkel, kirándulásokkal, 
üzemlátogatásokkal) igyekszünk gazdagítani 
a dolgos hétköznapokat. Fontos számunkra, 
hogy tanulóinknak nyugodt, biztos hátteret 
adjunk a tanuláshoz. rendszeresen részt ve-
szünk a határtlanul! pályázatban, amelynek 
keretében két határon túli (erdélyi és felvi-
déki) testvériskolánkkal együttműködésben 
szervezünk diákcsereprogramokat.  A hozzánk 
jelentkező tanulók rangsorolása és felvétele 
az eredményes egészségügyi alkalmassági 

vizsga, illetve a 7. év végi és a 8. félévi tan-
tárgyi eredmények (magyar nyelv és iroda-
lom, matematika, történelem és idegen nyelv) 
alapján történik. 
tanulóinkat családias légkör, szakmailag fel-
készült pedagógusok, fejlett infrastruktúra 
várja. Kétszintes főépületünkben tíz tanterem, 
két nyelvi labor és három számítógépterem 
található. hét digitális tábla emeli az oktatás 
színvonalát. A diákok gyakorlati képzését az 
intézményben is meg tudjuk oldani, hiszen ti-
zenhárom - gépészeti képzéseinknek - megfe-
lelő tanműhelyünk van, rendelkezünk lakatos-, 
kovács-, szerelő- és hegesztőműhelyekkel.
Mezőgazdasági gépész és gépésztechnikus 
szakjainkon a szakmai illetve a technikusi vizs-
gára való jelentkezés feltétele a t-kategóriás 
jogosítvány megszerzése. Ehhez a gyakorlati 
oktatást saját rutinpályánkon, saját oktató-
traktorainkkal végezzük. tanulóinknak a fel-
készítést ingyen biztosítjuk. A szakmai okta-
táshoz, földterületeink műveléséhez további 
erő- és munkagépekkel rendelkezünk.
A sportolásra és a szabadidő hasznos eltöl-
tésére tornatermünk, kondicionálótermünk és 
sportpályáink kínálnak jó lehetőséget. 
A vidékről érkező diákok beköltözhetnek 60 
fős fiúkollégiumunkba. 
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Cím 8111 seregélyes, Fő u. 278.
Telefonszám +36 22 575 002
e-mail iskola@seregszaksuli.hu
igazgató Varsányiné Kozma judit

OM azonosító 030728/033
Honlap www.seregszaksuli.hu
Facebook www.facebook.com/eotvosseregelyes
Pályaválasztási 
felelős Cseh Bognár sándor

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

Kisalföldi aszC eötVös jÓzsef teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM„Vedd kezedbe A jöVőd!”

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

8111 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0810 17 08 
Mezőgazdasági 

gépésztechnikus

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

8112 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0810 17 07
Mezőgazdasági 

gépész

angol
német 3 év

8113 gépészet 4 0715 10 08
Hegesztő

angol
német  3 év

8114 specializált gép- 
és járműgyártás

4 0715 19 06
Gyártósori 
gépbeállító

angol
német 3 év



Kisalföldi aszC hErman ottÓ 
környezetvédelmi 
és mezőgazdasági teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

A Vasi-dombság aprófalvainak utolsó 
láncszeme Olad, ahol festői környezet-
ben, fák ölelésében megpillantható a 
megye legrégebbi agráriskolája, ahol 

a diákok életre szóló élményeket és emlékeket 
kaphatnak az alma matertől.
iskolánk küldetése a kezdetektől a minőségi 
szakemberképzés, mely megvalósítása a külön-
böző szakmairányok révén támogatja a környe-
ző régiók és a gazdaság versenyképességét. 
A duális képzés nyújtotta lehetőségeket erősíti 
intézményünk pedagógusainak képzettsége és 
elhivatottsága. Nevelési és oktatási munkánk 
során tanulóinkat képességeik kibontakozta-
tásával, tehetséggondozással, hasznosítha-
tó ismeretek átadásával készítjük fel a jövő 
szolgálatára. diákjaink évek óta kiemelkedően 

szerepelnek hazai és nemzetközi versenyeken, 
mellyel iskolánk, tanáraink jó hírnevét öregbítik.
szakmai képzésünk bár az évek alatt sokszor 
változott, de elsődleges célunk mindig is az volt, 
hogy a hozzánk jelentkező diákokkal megsze-
rettessük a választott szakmájuk szépségeit, 
s egyúttal felkészítsük őket a duális képzés 
sokszínű kihívásaira, a felnőtt életben történő 
helytállásra.
intézményünk „hermanos” szellemisége a ba-
rátságos légkört, a hagyományok tiszteletét és 
a természetközeli szakmák iránti elhivatottsá-
got jelenti.

Ahogy mottónk is mondja, 
„herman, a természetközeli szakmák iskolája”.

KEdVEs NyOlCAdiKOs! hA FElKEltEttÜK 
ÉrdEKlődÉsEdEt, VáruNK!
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Cím 9700 szombathely, Ernuszt K. u. 1.
Telefonszám +36 94 512 420
e-mail mail.titkarsag@hermanszombathely.hu
igazgató hodvogner Csaba

OM azonosító 030728/027
Honlap www.hermanszombathely.hu
Facebook www.facebook.com/hermanszombathely
Pályaválasztási 
felelős Vinczéné havasi Csilla

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

Kisalföldi aszC herMan ottÓ KörnyezetVédelMi és Mezőgazdasági teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM„hermAn, A természetközeli szAkmák iskolájA”

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0010 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0812 17 06
kertésztechnikus

dísznövénytermesztő, virágkötő 
gyógynövénytermesztő 

gyümölcstermesztő
parképítő és -fenntartó

zöldségtermesztő

angol
német 5 év

0020 Környezetvédelem 
és vízügy

5 0712 14 02
Környezetvédelmi 

technikus

hulladékhasznosító,
-feldolgozó 
igazgatás

Környezetvédelem 
természetvédelem 

angol
német 5 év

0030 Környezetvédelem 
és vízügy

5 1021 14 04
vízügyi technikus

területi vízgazdálkodó 
települési vízgazdálkodó

Vízgépészet

angol
német 5 év

0040 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0821 17 02
Erdésztechnikus Vadgazdálkodás angol

német 5 év

0050 sport

5 1014 20 02
Sportedző (a sportág 

megjelölésével) és 
sportszervező

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0110 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0812 17 05
kertész

angol
német 3 év

0130 Környezetvédelem 
és vízügy

4 1021 14 03
vízügyi munkatárs

angol
német  3 év

0140 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0821 17 01
Erdőművelő-
fakitermelő

angol
német 3 év



Kisalföldi aszC jávorKa sándor 
mezőgazdasági 
és élelmiszeripari teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Nagy múlttal rendelkező isko-
lánk szeretettel várja Komá-
rom-Esztergom megye szí-
vében a mezőgazdasági és 

élelmiszeripari szakmák iránt érdek-
lődőket. Olyan szakemberek képzését 
tűztük ki célul, akik szem előtt tartják, 
amit elődeinktől örököltünk, tanultunk.
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
a mindennapjaink része, ott van az 
otthonunkban, a kertünkben, a kony-
hánkban, ezért fontos felismerni, hogy 
szakmáinkra mindig szükség lesz, és 
mindig szükség lesz az emberi mun-
kára, a föld és a körülöttünk lévő élő 
környezet szeretetére.
iskolánk tanulóit bevezetjük az álta-
lunk oktatott mezőgazdasági szakmák 
történetébe, megismerkedhetnek a 
növénytermesztés, az állattenyész-
tés és a kertészet szépségeivel és 
nehézségeivel, találkozhatnak a ház-
táji és üzemi körülmények között te-

nyésztett haszonállatok többségével. 
tangazdaságunkban dolgozhatnak 
háziállataink körül, szántóföldjeinken 
bevonjuk őket a növénytermesztés 
munkafolyamataiba.
Üvegházainkban, földjeinken, szőlő és 
gyümölcsösökben lehet megtanulni a 
kertészeti munkafolyamatokat, illetve 
jó kapcsolatban állunk duális képző-
helyekkel, kertészetekkel. zöldség- és 
gyümölcstermesztés mellett figyelmet 
fordítunk a dísznövények termesztésé-
re, felhasználására is.
Mezőgazdasági gépészként nagy-
értékű munka- és erőgépek karban-
tartását, működtetését, szervízelését 
tanulhatják meg, melyben segítsé-
günkre vannak duális képzőhelyeink. 
tanulóink dolgozhatnak gépeinkkel, 
illetve a környező cégek várják őket 
szakmai tapasztalatok szerzésére. já-
vorka autósiskolánk segít a szakmák 
megszerzéséhez szükséges t vagy B 

20 21

Cím 2890 tata, Új út 19. 
Telefonszám +36 34 587 580
e-mail titkar@javorka-tata.hu 
igazgató tasnádiné sipos Mariann

OM azonosító 030728/023
Honlap www.javorka-tata.edu.hu
Facebook www.facebook.com/KAszC jávorka  
 sándor Mezőgazdasági és 
 Élelmiszeripari technikum, szakképző
Pályaválasztási 
felelős Koháry Beatrix róza

kategóriás jogosítvány megszerzését.
Élelmiszeripari képzésünkön a sü-
tőiparhoz kapcsolódó szakmákban 
képezünk szakembereket. A pék a 
legrégebbi szakmák egyike, akinek 
munkájának és szakértelmének kö-
szönhetően kerülhet a boltok polcaira 
legalapvetőbb élelmiszerünk, a kenyér. 
tanulóink saját pékségünkben tanul-
hatják a kenyerek és péksütemények 
készítését, melyek értékesítése saját 
tanboltunkban történik.
iskolánk családias légkörben, zöld, ter-
mészeti övezetben várja szakmáink 
iránt érdeklődőket. tágas tornacsarno-
kunk mellett focipályánk és kosárlab-
dapályánk segíti az egészséges életre 
nevelést. Felújított és kibővített isko-
laépületünk több szaktanteremmel, 

jól felszerelt informatikai termekkel és 
laboratóriummal szolgálja a szakmai 
képzést. 
Kollégiumunk az iskola területén belül 
több férőhellyel, tágas környezetben, 
érdekes programokkal várja a mesz-
szebb élőket is. 
gondunk van a felzárkóztatásra és a 
tehetséggondozásra. Figyelünk arra, 
hogy tanulóink sikeresen végezzenek 
nálunk, mely után kiváló szakemberek 
lehetnek, vagy az érettségi és techni-
kusi vizsgák megszerzését követően 
továbbtanulhatnak.
Mi az alkotásban, a hittel vállalt mun-
kában hiszünk. Ezért kelünk fel nap 
nap után, ezért dolgozunk, és ezért 
várunk minden érdeklődő tanulót a kö-
zösségünkbe.

Kisalföldi aszC jáVorKa sándor Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

„A hAgyományőrzés nem A hAmVAk őrzése, hAnem A tűz toVábbAdásA”
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Kisalföldi aszC jáVorKa sándor Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM Kisalföldi aszC jáVorKa sándor Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0001 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0811 17 09
Mezőgazdasági 

technikus

Növénytermesztés
állattenyésztés

angol
német 5 év

 0002 Élelmiszeripar
5 0721 05 13

Sütő és cukrászipari 
technikus

angol
német  5év

 0003 Mezőgazdaság és 
erdészet

 5 0812 17 06
kertésztechnikus

dísznövénytermesztő, 
virágkötő

zöldségtermesztő
gyümölcstermesztő

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

 0004 Mezőgazdaság és 
erdészet 

4 0811 17 04
Gazda

Növénytermesztés
állattenyésztés

angol
német 3 év

0005 Mezőgazdaság és 
erdészet 

4 0812 17 05
kertész

angol
német  3 év

 0006 Mezőgazdaság és 
erdészet 

4 0810 17 07
Mezőgazdasági 

gépész

angol
német 3 év

 0007 Élelmiszeripar 4 0721 05 11
Pék  angol

német 3 év

 0008 Élelmiszeripar 4 0721 05 12
Pék-cukrász

angol
német 3 év

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó



Kisalföldi aszC vÉPi 
mezőgazdasági teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

Szakmakínálatunk illeszkedik a megye, a 
régió munkaerő-piaci igényeihez. Meg-
felelő gyakorlati feltételekkel, közel 
300 hektáros tangazdasággal, gépmű-

helyekkel, anyagvizsgáló, pneumatika és hidra-
ulika laboratóriummal segítjük a mezőgazdaság 
iránt érdeklődő fiatalokat a gyakorlatias, biztos 
tudás megszerzésében. tanulóink számára a 
megszerezhető szakmákhoz szükséges mező-
gazdasági vontatóvezetői jogosítványra történő 
felkészítés a tananyag részét képezi. rendészet 
és közszolgálat ágazati képzésünkben részt 
vevő diákjaink szabadtéri és fedett lőterünkön 

gyakorolhatnak. Élelmiszeripar ágazati képzé-
sünk gyakorlati hátterét tankonyhánk és ker-
tészetünk biztosítja. Külföldi (szlovén, szlovák) 
partnerkapcsolataink a nemzetközi tapasztala-
tok megszerzésében segíti tanulóinkat. Modern 
kollégiumunk  diákjaink elhelyezése mellett az 
érdeklődésnek megfelelő kikapcsolódást teszi 
lehetővé.
iskolánk a jövő iskolája, amely számos lehető-
séget kínál a szakmai sikerek eléréséhez. 

„A jövődet te határozod meg. 
A tudást Mi adjuk hozzá.”
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Cím 9751 Vép, szent imre utca 36-38. 
Telefonszám +36 94 543 200
e-mail info@kaszc-vep.edu.hu
igazgató hollósi Éva

OM azonosító 030728/028
Honlap www.kaszc-vep.edu.hu
Facebook www.facebook.com/vmdaszkvep
Pályaválasztási 
felelős savanyó Ferencné

Kisalföldi aszC Vépi Mezőgazdasági teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

„egy lépés A jöVődbe”

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

1001 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0810 17 08
Mezőgazdasági 

gépésztechnikus

angol
német 5 év

1005 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0811 17 09
Mezőgazdasági 

technikus

állattenyésztő
Növénytermesztő

angol
német  5év

1002 rendészet és 
közszolgálat

5 0413 18 01
közszolgálati 

technikus

Közigazgatási ügyintéző
rendészeti technikus

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

1003 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0810 17 07
Mezőgazdasági 

gépész

angol
német 3 év

1006 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0811 17 04
Gazda

állattenyésztő
lovász

Növénytermesztő

angol
német  3 év

1007 Élelmiszeripar
4 0721 05 10
Kistermelői 

élelmiszer-előállító

angol
német 3 év

1004 gépészet 4 0715 10 08
Hegesztő  angol

német 3 év



Kisalföldi aszC PEttKÓ-szandtnEr tiBor 
lovas szakképző iskola 
és kollégium

LOVAS KÉPZÉS A PETTKóbAN

iskolánk a korábbi bábolnai lovashagyományokra 
építve a 2000-es évek elejétől képez lovas szak-
embereket a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokkal 
együttműködésben. A 2022/2023. tanévben 
nappali rendszerben a gazda szakma lovász 
szakmairánnyal szakképzést indítja iskolánk.
A jelentkezésnél a gazda szakmát kell meg-
jelölni a diákoknak. A lovász szakmairánynak 
megfelelően az elméleti tanórák és a gyakorlati 
munka során is lovas ismereteket tanulnak di-
ákjaink már az első félévtől kezdődően. A diákok 
állami ösztöndíjban részesülnek, amelynek ösz-
szege a tanulmányi eredménytől függ.

a 8. osztály befejezése után
A 8. osztályt végzett tanulók számára két osz-
tályban indul a gazda szakma lovász szakma-
iránnyal képzés – időtartama 3 év. A diákok 
mindhárom évfolyamban tanulnak közismereti 
és szakmai tantárgyakat, a képzés végéig a lo-
vas szakmai tanórák száma folyamatosan nő. 
A képzés során angol nyelvet oktatunk isko-
lánkban. A harmadik év végén a tanulók szak-
képesítő vizsgát tesznek.  A 9. osztály alapozó 
év, amely során a diákokat bevezetjük a lovas 
szakmai munka rejtelmeibe.

A 10. osztálytól kezdődően a diákok külső (nem 
iskolai) gyakorlati helyen is folytathatják a gya-
korlati munkát duális képzés keretében, akár a 
lakóhelyhez közelebb lévő lovas vállalkozásnál 
is – ez nem kötelező dolog. A 11. évfolyamban 
a szakmai vizsgára való készülést az iskola se-
gíti, elővizsgákat szervez a diákoknak. A tanév 
két kiemelt nagyrendezvénye a szalagavató és 
lovasballagás.

Érettségi után
Érettségi után érkező diákok is jelentkezhet-
nek gazda szakma lovász szakmairánnyal kép-
zésünkre – egy osztály indítását tervezzük, a 
képzés időtartama: 2 év. Ezen képzés során a 
diákok csak szakmai ismereteket tanulnak, köz-
ismeretit nem.

Gyakorlati képzés
gyakorlati képzésünket a Bábolna Nemzeti Mé-
nesbirtok telephelyein szervezi meg iskolánk. Nagy 
előnye a gyakorlatnak, hogy valós munkakörnye-
zetben valósul meg szakmai oktatóink vezetése 
mellett. A tanulók bábolnai ménesudvarban, csi-
kótelepen, ölbő-pusztai ménesben és a diós-
pusztai angol telivér ménesben végzik gyakorlati 
munkát. Annak során a mének, kancák, és csikók 
tartása mellett ismereteket szereznek a lovaglás, 
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Cím 2943 Bábolna, rákóczi u. 6. 
Telefonszám +36 34 568 063
e-mail titkarsag@ pettkoiskola.edu.hu
igazgató jónás Melinda

OM azonosító 030728/017
Honlap www.pettkoiskola.edu.hu
Facebook www.facebook.com/pettkoiskola
Pályaválasztási 
felelős rónai zsófia

fogathajtás és a lovak idomítása terén is. A fizikai 
munka mellett a gyakorlat során további szakmai 
ismereteket is szereznek az oktatók vezetésével.

kollégium
Minden diákunknak ingyenes kollégiumi elhe-
lyezést biztosítunk két kollégiumi épületünk-
ben. Kollégiumi nevelőink tanulószobai foglalko-
záson segítik a kollégisták iskolai felkészülését, 
és a mindennapokban is segítségükre vannak. 
Az érettségi után érkező diákok napirend ked-
vezményben részesülhetnek a kollégiumi sza-
bályok betartása mellett.

Felvételi eljárás
Az iskolánkba jelentkezőknek felvételi vizsgát 
nem kell tenniük, pályaalkalmassági felmérést 
tartunk mindenki számára, amelynek célja a 
diák szakma iránti elkötelezettségének megis-
merése. A 8. osztály után érkezők részt vesz-
nek egy - a lovas szakmával kapcsolatos - el-
beszélgetésen, egy istállógyakorlaton és egy 
fizikai felmérésen. A diákokat a hozott jegyeik 
(max. 50 pont) és a pályaalkalmassági felmérés 
során szerzett pontjaik (max. 60 pont) alapján 
rangsoroljuk a felvételkor. A felvétel feltétele az 
egészségügyi alkalmasság.

Kisalföldi aszC pettKÓ-szandtner tiBor loVas szaKKépző isKola és KollégiuM

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

„legyél te is pettkós loVász!”

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0001 Mezőgazdaság és 
erdészet

408111704 
Gazda lovász angol 3 év

0002 Mezőgazdaság és 
erdészet

408111704 
Gazda lovász angol  2 év



Kisalföldi aszC roth GyUla 
edészeti teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

I skolánk az erdészeti szakképzés 
egyik legrégebbi intézménye, amely 
1885. október 27-én temesvár-
Vadászerdőn nyitotta meg kapuit, 

az erdőt és természetet szerető és azt 
élethivatásának tekintő fiatalok előtt. 
A trianoni országvesztés során tata, 
majd Esztergom állomások után került 
sopronba. Az 1950-től kezdődő soproni 
működés különösen fontos, mert az ak-
kori tantestület színvonalas oktató-ne-
velő munkája emelte az országosan el-
ismert intézmények sorába, amelynek 
értékeit máig sikerült megőrizni.
A természethez közeli szakmák színes 
palettájával várjuk a diákokat, melyek 
mindegyike kellő elhivatottság esetén 
előkapuját jelenti a soproni Egyetem 
hasonló szakjainak. A szakmai kép-
zésünk hatékonyságát, gyakorlatori-
entáltságát a saját kezelésben lévő 
tanerdőnk, faipari tanműhelyünk és 
fűrészüzemünk biztosítja. iskolánk épü-
letei, felszereltsége folyamatosan újul.

A szakmai képzés mellett kiemelt fel-
adatnak tekintjük a továbbtanulásra 
történő felkészítést, elsősorban szak-
mai irányban, de más területekre is.
intézményünk kiemelten kezeli a kör-
nyezettudatos szemlélet kialakítását, 
e munka elismeréseként 2012-től örö-
kös ökoiskolai címet visel.
Fontos szerep jut intézményünkben a 
nevelésnek, amely során elődeink pél-
dáját követve a mai viszonyok között 
igyekszünk mindent megtenni azért, 
hogy ne csak szakmailag, hanem 
emberileg is felkészítsük tanulóinkat 
az élet kihívásaira. Az iskolával közös 
igazgatású kollégium ebben a munká-
ban jelentős szerepet vállal. 
A szabadidő hasznos eltöltését szá-
mos sportolási lehetőség biztosítja. A 
„határtalanul!” és az Erasmus+ pályá-
zat sikereinek köszönhetően tanulóink 
külföldre is eljutnak. 
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Cím 9400 sopron, szent györgy utca 9.
Telefonszám +36 99 506 470
e-mail rothszki@rothszki.hu
igazgató sztojkáné Bodor ildikó

OM azonosító 030728/001
Honlap www.new.rothszki.hu
Facebook www.facebook.com/rothsopron/
Pályaválasztási 
felelős hegedüsné Benke Beáta

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

Kisalföldi aszC roth gyula erdészeti teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

1001 Mezőgazdaság és 
erdészet

508211702
Erdésztechnikus

Erdőgazdálkodás
Vadgazdálkodás

angol
német 5 év

1002 Fa- és bútoripar 507220802
Faipari technikus

angol
német 5 év

1003 Környezetvédelem 
és vízügy

507121402
Környezetvédelmi 

technikus

természetvédelem
hulladékhasznosító és 

-feldolgozó 
Környezetvédelem igazgatás

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

2001 Mezőgazdaság és 
erdészet

408211701
Erdőművelő-
fakitermelő

angol
német 3 év



Kisalföldi aszC szEnt istván 
mezőgazdasági 
és élelmiszeripari teChnikum 
és szakképző iskola

Iskolánk 2018-ban ünnepelte 80. év-
fordulóját. Célként már a kezdetek-
kor a megfelelő szakképzés nyújtá-
sát jelölte meg általános műveltség 

biztosítása mellett.
„Mezőgazdasági tanintézetünk ez első 
magyar király 900 éves történelmi 
évfordulóján – kedves székhelyén – 
székesfehérváron nyílt meg és ennek 
emlékére kitüntetésképpen címében 
büszkén viselheti szent istvánnak, az 
európai magyar történelem első és 
legnagyobb mezőgazdájának, mint 
védőnek, oltalmazónak halhatatlan 
nevét.” (Kapitány géza)
Meghatározónak tartjuk a tanítható-
ságot, az életközeliséget, a gyermek-
központúságot, a tanulók cselekedte-
tésének érvényesítését.

Kiemelten fontosnak tartjuk tanulóink 
nevelését is, ezért személyes példa-
mutatással, szakmai-, kulturális- és 
sportrendezvények, programok szerve-
zésével segítjük személyiségük harmo-
nikus fejlődését. A tehetséggondozás 
jegyében a diákok szakmai versenyek-
re készülhetnek fel, szerepelhetnek 
különböző kulturális rendezvényeken, 
ápolhatják hagyományainkat. Oktató-
ink segítségével megismerkedhetnek 
a mezőgazdaság és élelmiszeripar 
alapjaival, amely szakmák a tehetsé-
ges, innovatív és kreatív diákok szá-
mára felnőtt életükben – sokszor még 
kiaknázatlan – lehetőségeket nyújt-
hatnak.
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Cím 8000 székesfehérvár, Ady Endre u. 17. 
Telefonszám +36 22 311 400
e-mail titkarsag@sztistvan.hu
igazgató Barna józsef

OM azonosító 030728/013
Honlap www.sztistvan.hu
Facebook www.facebook.com/sztistvan  
Pályaválasztási 
felelős pákozdi Enikő

Kisalföldi aszC szent istVán Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChnuKuM és szaKKépző isKola

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó

„egyetlen ismeret VAn, A többi csAk toldás: AlAttAd A föld, fölötted Az ég, benned A létrA” 
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Kisalföldi aszC szent istVán Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChnuKuM és szaKKépző isKola Kisalföldi aszC szent istVán Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChnuKuM és szaKKépző isKola

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

1101 Élelmiszeripar
5 0721 05 13 

Sütő- és cukrászipari 
technikus

angol
német 5 év

1111 Élelmiszeripar
5 0721 05 13 

Sütő- és cukrászipari 
technikus

angol
német

2 év 
érettségire 

épülő

1102 Élelmiszeripart 5 0721 05 09 
Húsipari technikus

angol
német 5 év

2101 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0811 17 09
Mezőgazdasági 

technikus

állattenyésztő
Növénytermesztő

angol
német 5 év

2111 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0811 17 09
Mezőgazdasági 

technikus

állattenyésztő
Növénytermesztő

angol
német

2 év 
érettségire 

épülő 

2102 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0821 17 02 
Erdész technikus

Vadgazdálkodás
Erdőgazdálkodás

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

1010 Élelmiszeripar 4 0721 05 11 
Pék

angol
német 3 év

1011 Élelmiszeripar 4 0721 05 12 
Pék-cukrász

angol
német  3 év

1012 Élelmiszeripar 4 0721 05 02 
Édességkészítő

angol
német 3 év

1013 Élelmiszeripar
4 0721 05 10 
Kistermelői 

élelmiszerelőállító
 angol

német 3 év

1014 Élelmiszeripar

4 0721 05 08 
Hentes és 

húskészítmény-
készítő

angol
német 3 év

2010 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0811 17 04 
Gazda

állattenyésztő
Növénytermesztő

angol
német 3 év

2011 Mezőgazdaság és 
erdészet

4 0821 17 01 
Erdőművelő-
fakitermelő

angol
német 3 év

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó



Kisalföldi aszC szomBathElyi 
élelmiszeripari 
és földmérési teChnikum,
szakképző iskola és kollégium

A KÉPZÉSEINK rÖVID bEMUTATáSA

intézményünk szombathely város és a nyu-
gat-dunántúli régió meghatározó szakképző 
intézménye az élelmiszeripar és a földmérés 
területén. Az iskola a város zöld övezetében, 
családias környezetben helyezkedik el.

Földmérés
A földmérők változatos, kreatív feladatokat 
látnak el akár az irodai munkájuk során, akár 
terepen. Építkezések alkalmával ők tűzik ki az 
építmények helyét, utak, vasutak, épületek, 
határok felmérését végzik. A terepmunka so-
rán felmért objektumokat korszerű szoftve-
rekkel térképezik.
A nyugat-dunántúli régióban kizárólag isko-
lánkban folyik középfokú földmérő képzés. Az 
itt végzett technikusok sikeresen helyezked-
nek el a munkaerőpiacon, a földmérő vállal-
kozások folyamatosan jelzik munkaerő-igé-
nyüket!

Élelmiszeripar
Az iskola másik profilja az élelmiszeripari 
szakoktatás, ahol az élelmiszer-feldolgozó 
ipar tradicionális szakmáit oktatják. Ezek a 

képzések technikumi és szakképző iskolai for-
mában valósulnak meg.
A nálunk végzett diákok jól felszerelt, korsze-
rű tanüzemben tanulhatják meg a sütő- és 
cukrászipari termékek előállításának alapjait. 
A tanulók az itt megszerzett szakmai tudá-
suk alapján szombathely város és Vas megye 
cukrászataiban, pékségeiben keresett mun-
kaerők, de sokan vállalnak munkát külföldön 
is a végzettségüknek megfelelő szakmai 
irányban.

kollégium
Az iskola minden felvett tanulónak biztosítani 
tudja a kollégiumi elhelyezést az iskola te-
rületén lévő saját kollégiumában. lehetőség 
van arra is, hogy csak a gyakorlati napokon 
vegyék igénybe a tanulók a kollégiumi szol-
gáltatásokat.

Felvételi követelmények
A jelentkezők rangsorolása a 7. tanév végi 
és a 8. tanév i. félévi eredményei alapján 
történik a következő tantárgyakból: magyar 
nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, 
földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia, 
informatika
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Cím 9700 szombathely, 
 szent lászló király utca 10.
Telefonszám +36 94 513 510
e-mail efsz@efszk.hu
igazgató Kondics Ferenc

OM azonosító 030728/025
Honlap www.efszk.edu.hu
Facebook www.facebook.com/szefszik
Pályaválasztási 
felelős szalai tamás
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Kisalföldi aszC szoMBathelyi élelMiszeripari és földMérési teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0010 Élelmiszeripar Sütő- és cukrászipari 
technikus

angol
német 5 év

0020 Mezőgazdaság és 
erdészet

Földmérő, földügyi 
és térinformatikai 

technikus

angol
német 5 év

0030 Élelmiszeripar Élelmiszer-ellenőrzési 
technikus

angol
német 5 év

0040 Élelmiszeripar Húsipari technikus angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0050 Élelmiszeripar Pék-cukrász angol
német 3 év

0060 Élelmiszeripar Édességkészítő angol
német  3 év

0070 Élelmiszeripar Pék angol
német 3 év

0080 Élelmiszeripar Hentes és 
húskészítmény-készítő  angol

német 3 év



Kisalföldi aszC vErEs PÉtEr 
mezőgazdasági 
és élelmiszeripari teChnikum, 
szakképző iskola és kollégium

AZ ISKOLA rÖVID bEMUTATáSA

iskolánk jogelődje a győri Magyar Királyi téli 
gazdasági iskola és Mezőgazdasági szak-
tanácsadó állomás volt. itt az első tanév 1937. 
november 1-én kezdődött meg.
Ennek az iskolának az volt a célja, hogy a győr 
szabad királyi város környékén lévő, birtok-
kal rendelkező gazda ifjakat anélkül, hogy az 
otthon már megszokott gazdasági munkából 
huzamosabb ideig elvonná, kiváló gazdákká 
nevelje. A tanulók két téli féléven át alapos 
elméleti képzést nyertek azokból az ismere-
tekből, amelyekre a birtokuk vezetésénél szük-
ségük volt.
A kezdetek óta nagyon sok változáson esett 
át az agrárszakképzés, melynek legutóbbi re-
formja 2020. szeptemberében volt.
2021 szeptember elsejétől immár a 2. tanév in-
dul a szakképzésben a nemrégiben napvilágot 
látott „szakképzés 4.0” elnevezésű stratégia 
alapján. A felmenő rendszerben bevezetett 
reformok egyaránt érintik a korábbi képzések 
szerkezetét, tartalmát és követelményeit. En-
nek megfelelően iskolánkban is felváltja a szak-
gimnáziumi képzést a technikum, a szakközép-

iskolai képzést pedig (ami a régi „szakmunkás” 
képzésnek felelt meg) a szakképző iskola.
iskolánk fő feladata továbbra is olyan, az új 
gazdálkodási környezetben alkalmazkodni 
tudó, korszerű technológiai és közgazdasá-
gi ismeretekkel rendelkező mezőgazdasági 
és élelmiszeripari szakemberek képzése, akik 
iránt folyamatos munkaerő-piaci igény mutat-
kozik.

Mit kapnak a tanulóink?
- Korszerű szakmai ismereteket
- piacképes végzettséget, amely biztosítja a 

gyors elhelyezkedés lehetőségét 
- remek gyakorlati helyeket, laborokat, mű-

helyeket, ahol elsajátíthatják a választott 
szakmájuk minden részletét 

- Mindenki számára a személyiségének meg-
felelő segítséget a tanulásban

- tehetségek támogatását
- Kollégiumi ellátást, eseménydús délutáni 

foglalkozásokkal, törődést és odafigyelést
- színes diákéletet változatos közösségi 

programokkal 
- pezsgő sportéletet
- ösztöndíjat
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Cím 9028 győr, régi Veszprémi út 1-3. 
Telefonszám +36 96 427 522
e-mail titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu
igazgató Csiszár rudolf

OM azonosító 030728/ 007
Honlap www.veresp-gyor.sulinet.hu/
Facebook www.facebook.com/veres.peter.gyor/ 
Pályaválasztási 
felelős Bakos Ferenc

Összefoglalva: az iskolai évek alatt odafigye-
lést, törődést, támogatást, segítséget és sok-
sok lehetőséget a siker érzésének átélésére.

a felvételi eljárás menete
Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak 
nem kell részt venni a központi írásbeli vizs-
gán. 

a bekerülés feltételei
- A tanulókat a hozott pontok (maximum 80 

pont) összesítése alapján rangsoroljuk.
- technikumi képzéseink esetén 40 hozott 

pont alatt nem veszünk fel tanulót.
- A felvételhez egészségügyi orvosi vizsgálat 

szükséges, melyet iskolánkban végzünk el. 

Hozott pontok számítása:
Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. 
osztály félévi (magyar nyelv, irodalom, mate-
matika, történelem, idegen nyelv, informatika, 
biológia és kémia) osztályzatait összeadjuk 
(maximum 80 pont). Minden érdemjegy az ér-
tékével megegyező felvételi pontszámot ér.

A képzések rövid bemutatása
1. Technikum
diákjaink az öt év során közismereti, szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatásban vesznek 
részt. Érettségi vizsgát négy kötelező közis-
mereti tárgyból tesznek, a technikusi szakké-
pesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötö-
dik érettségi tantárgyuk. Így az 5 év elvégzése 
után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és 
technikusi oklevelet. 
2. Szakképző iskola
A szakképző iskola 3 éves. A kilencedik évfolya-
mon ágazati ismereteket adó képzés folyik, a 
következő két évben duális képzésben vesznek 
részt a tanulók. A közismereti oktatás mellett 
szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is zaj-
lik. A sikeres szakmai vizsga után lehetőségük 
nyílik az érettségi vagy technikus végzettség 
megszerzésére.

A szakképzett munkaerőre egyre nagyobb 
szükség van! jelentkezz hozzánk, 

Vár A VErEs!

Kisalföldi aszC Veres péter Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM
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Kisalföldi aszC Veres péter Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM Kisalföldi aszC Veres péter Mezőgazdasági és élelMiszeripari teChniKuM, szaKKépző isKola és KollégiuM

TeCHNikUmi kÉPzÉsek

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0011 Mezőgazdaság és 
erdészet

508111709
Mezőgazdasági 

technikus 

állattenyésztő
Növénytermesztő

angol
német 5 év

0012 Élelmiszeripar
507210513

Sütő- és cukrászipari 
technikus 

angol
német  5év

0013 Élelmiszeripar 507210517
Tejipari technikus 

angol
német 5 év

0015 Mezőgazdaság és 
erdészet

5 0812 17 06 
kertésztechnikus

dísznövénytermesztő, 
virágkötő 

angol
német 5 év

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Belső 
kód ágazat

szakma 
azonosítószáma, 

megnevezése
szakmairány Választható 

nyelv
Képzési 

idő

0001 Mezőgazdaság és 
erdészet

408111704
Gazda 

lovász
állattenyésztő

Növénytermesztő

angol
német 3 év

0002 Mezőgazdaság és 
erdészet

408121705
kertész 

angol
német  3 év

0003 Élelmiszeripar

407210508
Hentes és 

Húskészítmény-
készítő

angol
német 3 év

0004 Élelmiszeripar 4 0721 05 11
Pék  angol

német 3 év

0005 Élelmiszeripar 4 0721 05 12
Pék-cukrász

angol
német 3 év

0006 Élelmiszeripar 407210518
Tejtermékkészítő

angol
német 3 év

kisalföldi agrárszakképzési Centrum pályaválasztási tanáCsadó
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