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KÖSZÖNTŐ 

 

 

KEDVES DIÁKOK! 

Meghata rozo  do nte s elo tt a lltok: 

szakma t va lasztatok. Segí tü nk 

nektek, hogy olyan hivata sotok 

legyen, amiben szerettek dolgozni, 

amiben jo k vagytok, e s amibo l hosszü  

ta von meg tüdtok majd e lni. 

 

 

A KÉPZÉSEINKRŐL 

Bemütatjük nektek  a szakke pze s 

megü jülo  rendszere t. Aja nljük 

szakma inkat, hogy a sza motokra 

legmegfelelo bbet tüdja tok majd 

va lasztani.  

  

 

A JÖVŐD ISKOLÁJA 

Nemcsak szaktüda st kaptok to lü nk, hanem sza mos leheto se get biztosí tünk 

nektek, hogy sikeresek legyetek. Re szt vehettek a tehetse ggondozo  

projektjeinkben, szakmai programjainkban. 

Tanülma nyotok ideje alatt o szto ndí jat is fogtok kapni. 

Ha tova bbi ke rde setek lenne, szí vesen va laszolünk. 

 

Titkárság: 94/543-202    titk@mezgazd-vep.sulinet.hu 

Tanulmányi osztály: 94/543-206  tan.igh@mezgazd-vep.sulinet.hu 

 

Kövesd a Facebook és az Instagram oldalainkat !  

Tájékozódj honlapunkon! www.mezgazd-vep.sulinet.hu 



 

 

SEGÍTÜNK NEKED A VÁLASZTÁSBAN 

KÉPZÉSEINK  
a technikumban 

A technikum oktatás sajátosságai, előnyei 

Lehetőségek a szakmai vizsga után  

 

 

 5 éves szakmai oktatás 
 Az 5 év elvégzése után a tanuló egy-

szerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. 
 9-10. évfolyamok— ágazati ismereteket adó képzés 
 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga 
 11-13. évfolyamok—szakirányú oktatás 
 Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy ide-

gen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint 
gimnáziumban. Az oktatás érettségivel zárul. 

 Matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint törté-
nelemből előrehozott érettségire van lehetőség a 12. évfolyam 
végén.  

 A szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy.  
 Idegen nyelvből 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló.   
 A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.  
 A tanuló ösztöndíjat, majd a duális képzésben résztvevő a 

szakképzési munkaszerződés alapján munkabért kap. 
 A tanuló általános ösztöndíjat kap a 9. évfolyamon(2020-ban 

8.050 Ft). 
 Az ösztöndíj egy részét majd pályakezdési támogatásként kap-

ja meg a diák. 
 A mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra a felkészítés 

ingyenes. 
 Az iskolánkban a gyakorlati hely biztosított. 
 A felvételt nyert tanulók igény esetén ingyenes kollégiumi el-

helyezést kapnak. 

 

 

 Az általános iskolai tanulmányi eredmény alap-
ján. 

 Egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés szükséges. 

 Fogadunk beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő tanulókat is. 

EGY LÉPÉS 
A JÖVŐDBE 
 

 Azonos ágazaton belül a jó szakmai vizsga eredményének be-
számításával továbbtanulás a felsőoktatásban  

 Munkaerőpiac 
 Felnőttképzés 

 

Mezőgazdasági gépész technikus  

Mezőgazdasági technikus  

Közszolgálati technikus 

Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  
OM azonosítónk: 030 728/ 028 

Ágazat Szakma Tanulmányi 

terület kód 

Mezőgazdaság 
és erdészet 

Mezőgazdasági  

gépésztechnikus 
1001 

Mezőgazdaság  
és erdészet 

Mezőgazdasági 
technikus 

1005 

Rendészet és 
közszolgálat 

Közszolgálati 
technikus 

1002 

A felvétel elbírálása 

TECHNIKUM 



 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS 

A TE SZAKMÁD   
 Erre számíthatsz nálunk 

Itt tudsz majd elhelyezkedni  

Rólunk 

 

 5 éves szakmai képzés. 
 Nem csak a padban kell ülnöd. 
 Megtanulsz  traktort vezetni. 
 Mezőgazdasági gépeket szerelhetsz, javíthatsz. 
 Modern diagnosztikai eljárásokkal dolgozhatsz. 
 Érettségit szerezhetsz. 
 Korszerű agronómiai és technikai eljárásokkal ismer-

kedhetsz meg. 
 A mezőgazdasági termelés gépeivel dolgozhatsz. 
 Megismered a precíziós gazdálkodást segítő elektro-

nikai rendszereket. 
 Megtanítunk a mezőgazdasági termelés irányítására. 
 Szakmai versenyeken vehetsz részt. 
 A megszerzett tudásoddal egyetemre/főiskolára je-

lentkezhetsz. 
 Barátok között és jó társaságban töltheted az idődet. 
 Kollégiumi ellátást is kapsz. 

 

 

 Nemcsak iskola, hanem jó csapat is! 
 Szakmát kapsz tőlünk. 
 Nálunk különleges lehetsz. 
 Támogatjuk a szakmai céljaid. 
 Több évtizede sikeres és eredményes 

a munkánk az agrárszakképzésben. 
 Modern a szakmai képzésünk. 
 A legkorszerűbb szakmai tudással ren-

delkeznek oktatóink. 

A jövődet TE határozod meg! A tudást Mi adjuk hozzá! 

EGY LÉPÉS 
A JÖVŐDBE 
 

 Vállalkozást vezethetsz, hozhatsz létre. 
 Mezőgazdasági vállalkozásokban gépüzemeltető-

ként, gépszerelőként. 
 Mezőgazdasági gépforgalmazó cégeknél. 
 Szakszervizekben szerviztechnikusként. 

 

      VÉPI  MEZŐGAZDASÁGI  
    TECHNIKUM 



 

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS 

A TE SZAKMÁD   
SZAKMAIRÁNYOK 
                Állattenyésztés    
               Növénytermesztés 

Erre számíthatsz nálunk 

Így tudsz majd elhelyezkedni  

Rólunk 

 

 5 éves szakmai képzés. 
 Nem csak a padban kell ülnöd. 
 Megtanulsz  traktort vezetni. 
 Szántóföldi növényeket termeszthetsz. 
 Állattenyésztéssel, takarmányozással foglalkozhatsz. 
 Érettségit szerezhetsz. 
 Korszerű agronómiai és technikai eljárásokkal ismer-

kedhetsz meg. 
 A mezőgazdasági termelés gépeivel dolgozhatsz. 
 Zöldség-, gyümölcs, szőlő termesztését végezheted. 
 Megtanítunk a mezőgazdasági vállalkozás irányítására. 
 Szakmai versenyeken vehetsz részt. 
 A megszerzett tudásoddal egyetemre/főiskolára je-

lentkezhetsz. 
 Barátok között és jó társaságban töltheted az idődet. 
 Kollégiumi ellátást is kapsz. 

 

 

 Nemcsak iskola, hanem jó csapat is! 
 Szakmát kapsz tőlünk. 
 Támogatjuk a szakmai céljaid. 
 Több évtizede sikeres és eredményes 

a munkánk az agrárszakképzésben. 
 Modern a szakmai képzésünk. 
 A legkorszerűbb szakmai tudással ren-

delkeznek oktatóink. 

A jövődet TE határozod meg! A tudást Mi adjuk hozzá! 

EGY LÉPÉS 
A JÖVŐDBE 
 

 Vállalkozást vezethetsz, hozhatsz létre. 
 Vegyes profilú gazdálkodó (szántóföldi növényter-

mesztő, állattenyésztő 
 Mezőgazdasági  gépek  üzemeltetője 
 Növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti mun-

kacsoportokat irányíthatsz. 

 

VÉPI MEZŐGAZDASÁGI 
TECHNIKUM 



 

KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS 

A TE SZAKMÁD   
SZAKMAIRÁNYOK 
            Közigazgatási ügyintéző  
           Rendészeti technikus 

Erre számíthatsz nálunk 

Itt tudsz majd elhelyezkedni  

Rólunk 

 

 5 éves szakmai képzés. 
 Megismered a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a 

büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a 
rendőrség, a kormányhivatalok tevékenységét. 

 Különböző fegyverekkel lőhetsz. 
 Tatami szobában sajátíthatod el az önvédelmi és 

közelharc alaptechnikáit. 
 A karatéval is megismerkedhetsz. 
 Megtanulod a rendőri intézkedés feladatait. 
 Megismered az ügyviteli munkát és a közigazgatást. 
 A megszerzett tudásoddal egyetemre/főiskolára 

jelentkezhetsz, a  Körmendi Rendvédelmi Technikumot 
1,5 év alatt végezheted el. 

 Barátok között és jó társaságban töltheted az idődet. 
 Kollégiumi ellátást is kapsz. 

 

 

 Nemcsak iskola, hanem jó csapat is! 
 Szakmát kapsz tőlünk. 
 Támogatjuk a szakmai céljaid. 
 Több évtizede sikeres és eredményes 

a munkánk a rendvédelmi képzésben. 
 Modern a szakmai képzésünk. 
 A legkorszerűbb szakmai tudással 

rendelkeznek oktatóink. 

A jövődet TE határozod meg! A tudást Mi adjuk hozzá! 

EGY LÉPÉS 
A JÖVŐDBE 
 

 Önkormányzatoknál, kormányhivatalokban, 
közalapítványoknál, különböző szakhatóságok irodáiban. 

 Rendőrségnél, katasztrófavédelemnél, a 
büntetésvégrehajtásban. 

 

VÉPI MEZŐGAZDASÁGI 
TECHNIKUM 



 

 

SEGÍTÜNK NEKED A VÁLASZTÁSBAN 

KÉPZÉSEINK  
a szakképző iskolában 

A szakmai oktatás sajátosságai, előnyei 

Lehetőségek a szakmai vizsga után  

 

 

 3 éves szakmai oktatás 
 9. évfolyamon— ágazati ismereteket adó oktatás 
 9. évfolyam végén ágazati alapvizsga 
 A 9. évfolyam után még a technikummal átjárható a 

rendszer, de a közismereti tantárgyak tartalmait pó-
tolni szükséges.  

 10-11. évfolyamon—szakirányú oktatás folyik a szak-
képző iskolában vagy a duális képzőhelyen. 

 A tanuló ösztöndíjat / a duális képzésben résztvevő a 
szakképzési munkaszerződés alapján munkabért kap. 

 A tanuló a sikeres vizsga után szakmai bizonyítványt 
kap.  

 A tanuló általános ösztöndíjat kap a 9. évfolyamon
(2020-ban 16.100 Ft). 

 Az ösztöndíj egy részét majd pályakezdési támogatás-
ként kapja meg a diák. 

 A mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra a fel-
készítés ingyenes. 

 Az iskolánkban a gyakorlati hely biztosított. 
 A felvételt nyert tanulók igény esetén ingyenes kollé-

giumi elhelyezést kapnak. 
 

 

 

 Az általános iskolai tanulmányi ered-
mény alapján. 

 Egészségügyi alkalmassági követelmé-
nyeknek való megfelelés szükséges. 

 Fogadunk beilleszkedési, tanulási, maga-
tartási nehézséggel, egyéb pszichés fej-
lődési zavarral küzdő tanulókat is. 

EGY LÉPÉS 
A JÖVŐDBE 
 

 Szakképző iskolát végzettek érettségire felkészítő 2 
éves, esti tagozatos képzése, valamint az érettségi 
vizsga után felsőfokú tanulmányok. 

 Munkaerőpiac 
 Felnőttképzés 

 

SZAKKÉPZŐ 

Mezőgazdasági gépész   

Gazda      

Kistermelői élelmiszer-előállító 

Hegesztő 

Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  

OM azonosítónk: 030 728/ 028 

Ágazat Szakma Tanulmányi 

terület kód 

Mezőgazdaság 
és erdészet 

Mezőgazdasági  

gépész 
1003 

Mg. és erdészet Gazda 1006 

Élelmiszeripar Kistermelői élel-
miszer-előállító 

1007 

Gépészet Hegesztő 1004 

A felvétel elbírálása 



 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 

A TE SZAKMÁD   
 Erre számíthatsz nálunk 

Így tudsz majd elhelyezkedni  

Rólunk 

 

 3 éves szakmai képzés. 
 Megtanulsz  traktort vezetni. 
 T kategóriás jogosítványt szerezhetsz. 
 Mezőgazdasági erő- és munkagépeket szerelhetsz, 

javíthatsz. 
 Korszerű agronómiai és technikai eljárásokkal ismer-

kedhetsz meg. 

 Megtanulod az önjáró betakarítógépek, mezőgazda-
sági rakodógépek üzemeltetését. 

 A mezőgazdasági termelés gépeivel dolgozhatsz. 
 Képes leszel mezőgazdasági gépek üzemzavarait el-

hárítani. 
 A gyakorlatban hasznosíthatod a tudásodat. 
 Szakmai versenyeken vehetsz részt. 
 Piacképes szakmád lehet. 
 Barátok között és jó társaságban töltheted az idődet. 
 Kollégiumi ellátást is kapsz. 

 

 

 Nemcsak iskola, hanem jó csapat is! 
 Szakmát kapsz tőlünk. 
 Nálunk különleges lehetsz. 
 Támogatjuk a szakmai céljaid. 
 Több évtizede sikeres és eredményes 

a munkánk az agrárszakképzésben. 
 Modern a szakmai képzésünk. 
 A legkorszerűbb szakmai tudással ren-

delkeznek oktatóink. 

A jövődet TE határozod meg! A tudást Mi adjuk hozzá! 

EGY LÉPÉS 
A JÖVŐDBE 
 

 Vállalkozást vezethetsz, hozhatsz létre. 
 Mezőgazdasági, növényvédő gép üzemeltetője, kar-

bantartója. 
 Mezőgazdasági gépek szakszervizeiben. 
 Családi gazdálkodásban dolgozhatsz. 

 Kiemelten biztos és hosszú távú megélhetést biztosít 
a szakma. 

 

      VÉPI  MEZŐGAZDASÁGI  
    TECHNIKUM 



 

GAZDA 

A TE SZAKMÁD 
SZAKMAIRÁNYOK 
             Állattenyésztő 
   Lovász 
            Növénytermesztő 

Erre számíthatsz nálunk 

Így tudsz majd elhelyezkedni  

Rólunk 

 

 3 éves szakmai képzés. 
 Megtanulsz  traktort vezetni. 
 T kategóriás jogosítványt szerezhetsz. 
 Korszerű agronómiai és technikai eljárásokkal 

ismerkedhetsz meg. 

 Állatokkal foglalkozhatsz. 
 Az iskolánk lovardájában tevékenykedhetsz. 

 Megtanulod a növénytermesztés technológiáit. 
 Mezőgazdasági termelési munkákat végezhetsz. 
 Mezőgazdasági gépeken egyszerű javítási 

feladatokat végezhetsz. 
 A gyakorlatban hasznosíthatod a tudásodat. 
 Szakmai versenyeken, programokon  vehetsz részt. 
 Piacképes szakmád lehet. 
 Barátok között és jó társaságban töltheted az idődet. 
 Kollégiumi ellátást is kapsz. 

 

 

 Nemcsak iskola, hanem jó csapat is! 
 Szakmát kapsz tőlünk. 
 Támogatjuk a szakmai céljaid. 
 Több évtizede sikeres és eredményes 

a munkánk az agrárszakképzésben. 
 Modern a szakmai képzésünk. 
 A legkorszerűbb szakmai tudással 

rendelkeznek oktatóink. 

A jövődet TE határozod meg! A tudást Mi adjuk hozzá! 

EGY LÉPÉS 
A JÖVŐDBE 
 

 Vállalkozást vezethetsz, hozhatsz létre. 
 Családi gazdálkodásban dolgozhatsz. 
 Vegyes profilú gazdálkodó (növénytermesztő, 

állattenyésztő) lehetsz. 

 

      VÉPI  MEZŐGAZDASÁGI  
    TECHNIKUM 



KISTERMELŐI ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓ 

A TE SZAKMÁD   
Erre számíthatsz nálunk 

Így tudsz majd elhelyezkedni  

Rólunk 

 

 3 éves szakmai képzés. 
 A tankonyhánkon megtanulsz sütni, főzni, befőzni. 
 Finom ételeket készíthetsz. 
 Részt veszel a tangazdaságunk termelésében, a termé-

kek feldolgozásában, tartósításában. 
 Sajtot, tejtermékeket készíthetsz. 

 Megismerkedhetsz a házi élelmiszerekhez és gasztronó-
miai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységekkel. 

 Megtanulod, hogyan kell falusi vendégasztalt működtet-
ni. 

 Elsajátítod a mezőgazdasági és a saját készítésű termé-
kek értékesítési tudnivalóit. 

 Barátok között és jó társaságban tanulhatsz. 
 Kollégiumi ellátást is kapsz. 

 

 

 Nemcsak iskola, hanem jó csapat is! 
 Szakmát kapsz tőlünk. 
 Támogatjuk a szakmai céljaid. 
 Segítjük a beilleszkedésedet. 
 Modern a szakmai képzésünk. 
 A legkorszerűbb szakmai tudással ren-

delkeznek oktatóink. 

A jövődet TE határozod meg! A tudást Mi adjuk hozzá! 

EGY LÉPÉS 
A JÖVŐDBE 
 

 Megalapíthatod a saját vállalkozásodat. 
 Létrehozhatod a saját márkádat, helyi termékeket állít-

hatsz elő. 
 Megjelenhetsz biotermékeiddel a kistermelői piacokon. 
 Bekapcsolódhatsz a településed turizmusába. 
 

 

VÉPI MEZŐGAZDASÁGI 
TECHNIKUM 



 

HEGESZTŐ 

A TE SZAKMÁD   
Erre számíthatsz nálunk 

Így tudsz majd elhelyezkedni  

Rólunk 

 

 3 éves szakmai képzés. 
 Nem csak a padban kell ülnöd. 
 Megtanulod a fém alkatrészek hegesztését és vágását 

végezni. 
 Képes leszel műszaki rajzokat és a kapcsolódó 

utasításokat, szabályozásokat olvasni.  
 Különböző hegesztési eljárásokat sajátíthatsz el. 
 Ólomból készült szerelvényeket készíthetsz. 
 Hegesztési eljárásokkal alkatrészeket javíthatsz. 
 Hegesztő berendezést működtethetsz, 

karbantarthatod azt. 
 Műszaki leírásnak megfelelő munkadarabokat 

készíthetsz. 
 Felújíthatsz különböző alkatrészeket. 
 Barátok között és jó társaságban töltheted az idődet. 
 Kollégiumi ellátást is kapsz. 

 

 

 Nemcsak iskola, hanem jó csapat is! 
 Szakmát kapsz tőlünk. 
 Támogatjuk a szakmai céljaid. 
 Hegesztőműhellyel rendelkezünk. 
 Modern a szakmai képzésünk. 
 A legkorszerűbb szakmai tudással 

rendelkeznek oktatóink. 

A jövődet TE határozod meg! A tudást Mi adjuk hozzá! 

EGY LÉPÉS 
A JÖVŐDBE 
 

 Hegesztő, lángvágó 

 

      VÉPI  MEZŐGAZDASÁGI  
    TECHNIKUM 


