Rendkívüli felvételi eljárást hirdetünk
AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
OM azonosító: 036410
Iskolánk megfelelő gyakorlati feltételekkel, közel 300 ha-os tangazdasággal, gépműhelyekkel,
anyagvizsgáló, pneumatika 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 (szlovén, szlovák) partnerkapcsolataink pedig a nemzetközi
tapasztalatok megszerzésében segítik tanulóinkat. A tanulás mellett az egykori Erdődy grófok
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 (TECHNIKUM)
AGRÁR GÉPÉSZ ÁGAZAT
Mezőgazdasági gépésztechnikus (Képzési idő: 5 év)
Tanulmányi terület kód: 8001
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 kötelezően választandó érettségi tárgy.
Végzett mezőgazdasági gépésztechnikus fiataljaink elhelyezkedhetnek szakmájukban, vagy
folytathatják tanulmányaikat felsőoktatási intézményben.
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítéshez szükséges mezőgazdasági
vontatóvezetői jogosítványra felkészítés a tananyag részét képezi, díjtalan.
A rendkívüli felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 17 fő

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT
Közszolgálati technikus (Képzési idő: 5 év)
Tanulmányi terület kód: 8003
A képzésre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik karrierjüket a köz szolgálatában dolgozó
szakembereként szeretnék megvalósítani. A képzés öt évében szakmai képzés folyik a
közismereti tárgyak oktatásával párhuzamosan. Kiemelt szerepet kapnak a rendészeti, jogi,
vagyonvédelmi ismeretek, az ügyviteli ismeretek, az e-közigazgatás oktatása mellett az
önvédelmi sportok, a lövészet.
A rendkívüli felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 22 fő

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (SZAKKÉPZŐ ISKOLA)

Mezőgazdasági gépész (Képzési idő: 3 év)
Tanulmányi terület kód: 8004
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. Partner kapcsolataink a
duális gyakorlati képzés feltételeit teremtik meg.
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.
A rendkívüli felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 17 fő

Gazda (Képzési idő: 3 év)
Tanulmányi terület kód: 8005
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, valamint partner
gazdaságaink biztosítják. 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.
A rendkívüli felvételi eljárás keretében felvehető létszám: 25 fő

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 tanuló a szakértői véleményben
foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó
szabályok:
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelését, oktatását is
végezzük. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló a szakértői
véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat.
Bővebb információ, jelentkezés:
Hollósi Éva igazgató
+36 94 543-201
info@mezgazd-vep.sulinet.hu
Pesti Barna igazgatóhelyettes
+36 94 543-205
tan.igh@mezgazd-vep.sulinet.hu

