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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt Résztvevő! 

 

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ OKJ 34 521 08 (Nyilvántartásba vételi száma: E-000036/2013/A011) képzésünkkel 

kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást: 

 

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és 

munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésére, beállítására, 

az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésére. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő 

feladatok megoldásában, 

• karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket, 

• elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait, 

• munkavédelmi előírásokat betartani, 

• közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések nagyjavításában 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:  

• Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a mezőgazdasági                    

szakmacsoportra meghatározott bemeneti kompetenciák birtokában. 

• Szakmai végzettség: - 

• Szakmai gyakorlat: - 

• Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

• Előzetesen elvárt ismeretek: - 

• Egyéb feltételek: betöltött 16. életév 

 

Ha a képzés támogatott projekt keretében valósul meg, projekt megnevezése: - 

A részvétel feltételei:  

• Jelenléti ívek aláírása 

• Megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 20 %-a.  

 

Tervezett képzési idő:   

• Összes óraszám:   960 óra 

• Elméleti órák száma:  288 óra (30%) 

• Gyakorlati órák száma:  672 óra (70%) 

I. tananyagegység neve: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Össz. óraszáma: 8 óra (ebből elmélet: 8 óra, gyakorlat - óra) 

II. tananyagegység neve: 11497-12 Foglalkoztatás I. 

Össz. óraszáma: 24 óra (ebből elmélet: 24 óra, gyakorlat - óra) 

III. tananyagegység neve: 11499-12 Foglalkoztatás II. 

Össz. óraszáma: 6 óra (ebből elmélet: 6 óra, gyakorlat - óra) 

IV. tananyagegység neve: 10974-12 Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem 

Össz. óraszáma: 8 óra (ebből elmélet: 8 óra, gyakorlat - óra) 



 

 

Déli ASzC Széchenyi Zsigmond  
Mezőgazdasági Technikum,  
Szakképző Iskola és Kollégium 

  Nyilvántartási szám: E-000036/2013 

EGYSÉGES KÉPZÉSI DOKUMENTUM 
KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Mezőgazdasági gépész 

  

 

 

Kiadás dátuma: 2020.09.01. / Verzió: 2.3 2 / 3 

 

V. tananyagegység neve: 11044-12 Mezőgazdasági munkagépek 

Össz. óraszáma: 275 óra (ebből elmélet: 82 óra, gyakorlat 193 óra) 

VI. tananyagegység neve: 11045-12 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 

Össz. óraszáma: 207 óra (ebből elmélet: 14 óra, gyakorlat 193 óra) 

VII. tananyagegység neve: 11046-12 Erőgépek 

Össz. óraszáma: 236 óra (ebből elmélet: 68 óra, gyakorlat 168 óra) 

VIII. tananyagegység neve: 11047-12 Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek 

Össz. óraszáma: 48 óra (ebből elmélet: 48 óra, gyakorlat - óra) 

IX. tananyagegység neve: 11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok 

Össz. óraszáma: 148 óra (ebből elmélet: 30 óra, gyakorlat 118 óra) 

 

 

A képzés helyszíne:  Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

8734 Somogyzsitfa Ady E. utca 8.  

vagy, 

egyéb megállapodás szerinti helyszínen 

 

A képzés indításának ideje:  Igény szerint, minimális létszám függvényében 

 

A képzés során alkalmazott értékelés:  

Számonkérések formája: Szóban, írásban és gyakorlatban. 

Számonkérések rendszeressége: Számonkérés tananyag egységenként, az óraszámok 

figyelembevételével a képzés időtartama alatt 1-2 alkalommal az 

oktatók által kijelölt időpontban történik. 

Számonkérések tartalma: Jártasság a tananyag tartalmában. 

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége:     eredményesség feltétele: 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 

11497-12 Foglalkoztatás I.    írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 

11499-12 Foglalkoztatás II.    írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 

10974-12 Agrár munka-, tűz- és környezetvédelem írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 

11044-12 Mezőgazdasági munkagépek  írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 

11045-12 Mezőgazdasági gépek üzemeltetése írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 

11046-12 Erőgépek    írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 

11047-12 Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek írásbeli legalább 51%-ra értékelhető 

11048-12 Agrárgépészeti alapfeladatok  írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 

 

Vizsgával kapcsolatos információk:  

• A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt 

valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.  

• Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória) 

• Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 

végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető. 
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A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység:  - Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre. 

- Adott mezőgazdasági erőgép karbantartása, beállítása,  

hibaelhárítása és előkészítése üzemeltetésre 

- Adott gépelem, alkatrész készítése, javítása kézi 

fémmegmunkálással 

- Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése 

- Adott mezőgazdasági erő- és munkagép összekapcsolása, 

karbantartása, beállítása és üzemeltetése 

- Adott mezőgazdasági rakodógépek, illetve önjáró betakarító 

gépek előkészítése, beállítása és üzemeltetése 

Központi írásbeli vizsgatevékenység: - Mezőgazdasági gépek komplex írásbeli vizsga 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi feladatlap mezőgazdasági 

munkagépek (50%) mezőgazdasági erőgépek (20%), géprajz, 

gépelemek (10%), szakmai számítás (10%) és gazdasági ismeretek 

(10%) témakörökből tartalmaz kérdéseket. 

Szóbeli vizsgatevékenység:  - Mezőgazdasági gépek 

     

A képzés elvégzését igazoló irat: A képzés sikeres elvégzésével a tanulók államilag elismert, országos érvényű 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ (OKJ 34 521 08) szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak 

 

A képzés díja:  

A vizsga díja: 

Esetlegesen szükséges javító/pótló vizsga díja: 

Vizsgaszervező: Déli Agrárszakképzési Centrum  

 

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások: 

Előzetes tudásszint felmérés 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

Képzés hatékonyságának növelése 

 Munkavállalás elősegítése 

 

A képzési program megtekinthető: Az ügyfélszolgálati irodában személyesen 

    Kérésre postai úton, vagy e-mailben elküldve 

Személyesen ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben:  8734 Somogyzsitfa Ady E. utca 8. 

       hétfő  08:00- 14:00 

kedd  08:00- 14:00 

szerda  08:00- 14:00 

csütörtök 08:00- 14:00 

péntek  08:00- 10:00 

A képzés szervezője: 

Horonicz Csaba 
Felnőttképzési felelős 
Mobil: +36 30 768 0310 
Telefon: +36 85 312 051 
Fax: +36 85 314 774 
E-mail: szechenyiszki.felnottkepzes@gmail.com  
 

 

 

 

Jelentkezés határideje, tanfolyam kezdete: 

Az időpontokról érdeklődjön munkatársunknál. 

mailto:szechenyiszki.felnottkepzes@gmail.com

