FM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
OM azonosító: 036410
Iskolánk kiváló gyakorlati feltételekkel, jól működő, közel 300 ha-os tangazdasággal,
gépműhelyekkel, fizikai, kémiai, anyagvizsgáló és hidraulika laboratóriummal segíti a
fiatalokat a gyakorlatias, biztos tudás megszerzésében. Szakmakínálatunk illeszkedik a
megye, a régió munkaerő-piaci igényeihez. Minden szakmai képzésben résztvevő diákunk
számára biztosítjuk a gyakorlóhelyet, a külföldi (német, szlovén, szlovák)
partnerkapcsolataink pedig a nemzetközi tapasztalatok megszerzésében segítik tanulóinkat. A
tanulás mellett az egykori Erdődy grófok több mint 50 ha-os birtokán csodálatos természeti
környezetben a pihenésre, a szórakozásra, a kultúrált kikapcsolódásra is lehetőség nyílik. A
bejárni nem tudó diákoknak ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
AGRÁR GÉPÉSZ ÁGAZAT
Mezőgazdasági gépésztechnikus (Képzési idő: 4+1 év)
Érettségivel megszerezhető szakképesítés: Agrár vállalkozó
Tanulmányi terület kód: 8081
A tanulók a képzés időtartama alatt közismereti, valamint műszaki oktatásban vesznek részt.
Megismerkednek az erő- és munkagépek felépítésével, működésével, a gépelemekkel,
anyagismeretet, géprajzot, mezőgazdasági és gazdálkodási ismereteket tanulnak. A szakmai
alapozó gyakorlatokon méréstechnikai, diagnosztikai feladatokat oldanak meg. A szakmai
ismeretek (mezőgazdasági gépész ismeretek) kötelezően választandó érettségi tárgy.
Diákjaink az érettségi vizsga után elhelyezkedhetnek, vagy folytathatják tanulmányaikat.
Azok a fiatalok, akik nem a felsőoktatást választják, iskolánkban 1 év alatt mezőgazdasági
gépésztechnikus szakképesítést szerezhetnek. Az érettségi vizsgával megszerezhető
szakképesítéshez szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra felkészítés a
tananyag részét képezi, díjtalan.
A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT
Mezőgazdasági technikus (Képzési idő: 4+1 év)
Érettségivel megszerezhető szakképesítés: Állattartó szakmunkás
Tanulmányi terület kód: 8082
Célunk, hogy az oktatásban résztvevők az általános közismereti tantárgyak mellett
ismerkedjenek meg a mezőgazdasági termelés sajátosságaival, bepillantást nyerjenek a
termeléshez nélkülözhetetlen gazdálkodási és műszaki területre is. A szakmai képzés
keretében növénytermesztési, állattenyésztési, állategészségügyi ismereteket, gazdálkodási
ismereteket, mezőgazdasági alapgyakorlatokat oktatunk. A szakmai ismeretek (mezőgazdaság
ismeretek) kötelezően választandó érettségi tárgy.
Az érettségi vizsgát követően gazdálkodóként helyezkedhetnek el a végzett diákok. Azok a
fiatalok, akik nem a felsőoktatást választják, iskolánkban 1 év alatt mezőgazdasági technikus
szakmai képesítést szerezhetnek. Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítéshez
szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra felkészítés a tananyag részét képezi,
díjtalan.
A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT
Közszolgálati ügyintéző (Képzési idő: 4+1 év)
Érettségivel megszerezhető szakképesítés: Közszolgálati ügykezelő
Tanulmányi terület kód: 8083
A képzésre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik karrierjüket hivatásos rendőrként vagy a
katasztrófavédelem szakembereként szeretnék megvalósítani. A képzés négy évében szakmai
alapozás folyik a közismereti tárgyak oktatásával párhuzamosan. Kiemelt szerepet kap a
rendészeti, jogi, vagyonvédelmi ismeretek, az önvédelmi sportok, valamint a lövészet
oktatása. A szakmai ismeretek (rendészet ismeretek) kötelezően választandó érettségi tárgy.
A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

Mezőgazdasági gépész (Képzési idő: 3+2 év)
Tanulmányi terület kód: 8084
Célunk olyan mezőgazdasági gépész szakemberek képzése, akik jártasak a mezőgazdasági
erő- és munkagépek karbantartásában, javításában. Hibafelvételt, hibaelhárítást, beállítást,
beszabályozást végeznek, ugyanakkor képesek üzemeltetési feladatokat is ellátni. A képzés
során a fiatalok tanulnak mezőgazdasági és gazdálkodási ismereteket is. A gyakorlati
oktatáshoz szükséges feltételeket iskolánk tangazdasága biztosítja. A mezőgazdasági gépész
szakma hiányszakma, így tanulóink a képzés teljes időtartama alatt Szabóky Adolf
Szakképzési Ösztöndíjban részesülnek.
A szakmai vizsgához szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra a felkészítés a
tananyag részét képezi, díjtalan. A szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsgára
készülhetnek fel a tanulók, vagy 1 év alatt Mezőgazdasági gépjavító végzettséget
szerezhetnek.
A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

Gazda (Képzési idő: 3+2 év)
Tanulmányi terület kód: 8085
A képzés következtében a végzett tanulók képessé válnak önálló mezőgazdasági vállalkozás
vezetésére, működtetésére, minőségorientált gondolkodással rendelkeznek. Megtanulják az
alapvető mezőgazdasági technológiákat a növénytermesztés, az állattartás területén, az erő- és
munkagépek beállítását, üzemeltetését, karbantartását, szállítási munkák végzését.
Vállalkozási és ügyviteli ismereteket sajátítanak el.
A gyakorlati képzéshez szükséges feltételeket iskolánk tangazdasága biztosítja. A szakmai
vizsgához szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra felkészítés a tananyag
részét képezi. A szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel a
tanulók, vagy 1 év alatt Biogazdálkodó végzettséget szerezhetnek. A felvételi kérelem
elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

Állattartó szakmunkás (Képzési idő: 3+2 év)
Tanulmányi terület kód: 8086
A szakmai képzés ideje alatt a tanulók elsajátítják a legfontosabb állatfajok (szarvasmarha,
sertés, juh, baromfi fajok) tartási-gondozási feladatait. A takarmányozási ismeretek során
megtanulnak takarmányadagot összeállítani. Jártasak lesznek az állattartás gépeinek
üzemeltetésében. Képessé válnak felismerni az állatbetegségek tüneteit.
A szakmai vizsgához szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra felkészítés a
tananyag részét képezi, díjtalan. A szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsgára
készülhetnek fel a tanulók. A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény
alapján történik.

Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó (Képzési idő: 3+2 év)
Tanulmányi terület kód: 8087
Célunk, hogy tanulóink ismerjék és a gyakorlatban alkalmazzák a falusi vendéglátással
kapcsolatos szakismereteket. A „Földtől az asztalig” gondolat jegyében a saját gazdaságukban
termesztett zöldségeket, gyümölcsöket, állati termékeket dolgozzák fel, és a házi
készítményeket használják fel a vendéglátásban. Szállást tudjanak biztosítani hazai és külföldi
vendégeiknek, programajánlattal és –szervezéssel segítsék elő tájegységükben a szabadidő
kellemes eltöltését. A képzés időtartama alatt a tanulók elsajátítják a számítógép használatát
és a szóbeli, írásbeli kommunikáció, viselkedéskultúra alapszabályait magyar és idegen
nyelven.
A szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel a diákok.
A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.

Családi gazdálkodó (Képzési idő: 3+2 év)
Tanulmányi terület kód: 8088
Célunk olyan mezőgazdasági szakemberek képzése, akik családi gazdaságukban
növénytermesztéssel, kertészeti termékek előállításával, állattartással foglalkoznak. A
megtermelt nyersanyagokból házi készítményeket állítanak elő és értékesítenek. A képzés
során a fiatalok a mezőgazdasági ismeretek mellett tanulnak gazdálkodási és kereskedelmi
ismereteket. Tanulmányokat folytatnak a család- és háztartásellátás, házi betegápolás
területén, amely lehetővé teszi a családgondozó, házi ápoló, házi szociális munkás munkakör
betöltését is.
A szakmai vizsgát követően két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel a tanulók.
A felvételi kérelem elbírálása az általános iskolai eredmény alapján történik.
Felvételi vizsga: nincs
A felvétel feltétele:
Valamennyi ágazatban az általános iskola eredményes befejezése. További feltétel a választott
szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság.
Rangsorolás: A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai eredmények (magyar nyelv és
irodalom, matematika, idegen nyelv) alapján történik.

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Valamennyi felvételt nyert tanulónak biztosítjuk a
kollégiumi elhelyezést az iskola saját kollégiumában.
A

sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Iskolánk
alapdokumentumaiban szerepel a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos. A sajátos nevelési igényű tanulók a felvételi eljárás során nem
képeznek külön rangsort. A sajátos nevelési igényű tanuló a szakértői véleményben
foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó
szabályok: A szakközépiskolai osztályokban beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók nevelését, oktatását is végezzük. A tanulók a felvételi eljárás
során nem képeznek külön rangsort. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel
küzdő tanuló a szakértői véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket
kaphat.
Nyílt napok ideje:
Kód

Időpont
2016. október 25. 8,30 óra

2016. november 29. 8,30 óra
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FM DASzK Vépi
Középiskolája, 9751 Vép, Szent
Imre u. 36-38.
Tanügyi épület
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Tanügyi épület

