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Agrárszakképzés bemutatása

 3 területet foglal magába

 Élelmiszeripar,

 Mezőgazgazdaság és erdészet,

 Környezetvédelem és vízügy

 Szakmai felügyelet az Agrárminisztériumhoz tartozik,

 5 agrárszakképzési centrum működik

 Az agrár iskolák (AM) magasösszegű bevételkötelezett, termelő iskolák 

(tanműhelyek, tanüzemek, tangazdaságok) 2023-ban az 5 centrum kb. 6 milliárd 

forint bevételre van kötelezve.  

 Kamarai szinten az Agrárkamarához tartozik.



Iskola bemutatása
 Iskolánk 2023-ban ünnepli alapításának 70. évfordulóját

 Jelenleg 2 telephelyen, az Andrássy út 63-65. és az Almádi utca 3-5. épületekben működünk,

 Centrumunk a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum (iskolánk Andrássy úti épületében 
működik),

 Fenntartónk az Agrárminisztérium, 

 Mindig élelmiszeripari szakmákat tanítottunk

 Alapvetően közép és alapszintű szakmákat képzünk (ezek megnevezése időnként megváltozik)

 Jelenleg: technikumi szinten : sütő-és cukrászipari  technikus, élelmiszer-ellenőrzési technikus, 
szakképző iskolai szinten: pék, pék cukrász, cukrász, édességkészítő.

 Érettségit adó képzésként a szakmai végzettségre épülő 2 éves (Sz-es) képzés zajlik (kifutó 
jelleggel)

 Pékmester képzés központja

 Részt vettünk az akkreditált felsőfokú képzésekben

 Jelenleg az okleveles technikus képzés bevezetésén dolgozunk a MATE-val együttműködve,

 2022-től MTM iskolaként

 2022-től a SkillsHungary PÉK tehetséggondozó bázisa



Képzések bemutatása

 Technikum (szakgimnázium) MKKR:5

 Kifutó jelleggel (OKJ): élelmiszeripari technikus és élelmiszer-analitikus technikus

 SZJ szerint: élelmiszer-ellenőrzési technikus és a sütő-és cukrászipari technikus,

 A technikum 5 éves képzés, 9-10 évben ágazati alapoktatás, majd ágazati alapvizsga, 11-13 
szakmai oktatás. 12. évben matematika, magyar nyelv és irodalom és történelem érettségi, 13-ban 
idegen nyelv és szakmai érettségi. A szakmai érettségi egyben a technikusi vizsga is.  

 Szakképző iskolai szinten MKKR: 4

 pék

 pék-cukrász,

 cukrász,

 édességkészítő

 A szakképző iskola 3 éves képzés, 9. osztályban ágazati alapozás, majd ágazati alapvizsga, 10-12. 
évben szakmai képzés. 

 Ebben a képzési formában végzetteknek az érettségi már csak esti vagy levelező tagozaton 
lehetséges. 



Szakképzés fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeink
 A saját szakmáinkban képzéseinkkel kapcsolatos tevékenységünkre „zászlóshajóként” tekintenek,

 Kollégáink részt vesznek (szerzőként, közreműködőként, lektorként) szakmai tankönyvek, tananyagok, munkafüzetek, stb. 
készítésében,

 Kollégáink közreműködnek a saját képzéseinkkel kapcsolatok követelmények és tananyagtartalmak, vizsgakövetelmények 
kidolgozásában,

 Közreműködünk szakmai és ágazati érettségi vizsgafeladatok készítésében, lektorálásában,

 Közreműködünk az országos szakmai versenyek lebonyolításában, 

 Pék Skills Tehetséggondozó Bázis 2022. február 28-tól.

 Szakmai versenyfelkészítésekben, felnőtt versenyeken,

 Külföldi szakmai tanulmányi programokban (pl. Erasmus),

 Szakmai, ipari és módszertani továbbképzéseken,

 Több kolléga az IKK minősített szakértője, 

 Felnőttképzési követelmények készítése,

 Többen szakmai vizsgabizottsági tagként is végeznek feladatokat,

 Új termékek kifejlesztése, készítése és bevezetése, elnevezése,

 Pékmester képzés,

 Élelmiszeripari és a cukrász SZKT versenyek helyszínei

 NAK tehetséggondozó program elindítása

 AM Agrárszakképzési Tudásközpont és Tehetséggondozó bázis kialakítása



Tehetséggondozási tevékenységeink
 Agrártehetség mint „új” fogalom

 Szakmai versenyek felkészítése

 Szakma Kiváló Tanulója Versenyek (SZKT)

 Szakma Sztár Versenyek

 Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV)

 Pék EuroSkills válogatóverseny felkészítés és a Skills felkészítés

 Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye

 Pék hagyományőrző verseny

 Kézi konyakosmeggy készítő verseny

 Mézeskalács díszítő verseny

 Pozsonyi kifli készítő verseny

 Hagyományos sütemények versenye (Cukrász hagyományőrző verseny),

 Tudományos Diákkonferencia (szakmai területen)

 Egyéb szakmai versenyek



Tehetséggondozási tevékenységeink

 Versenyfelkészítési szakkörök

 Hagyományőrző szakkörök

 Díszmunka szakkörök,

 TDK szakkörök

 Erasmus felkészítés és a program végi bemutatás (szakmai ismereteket),

 Szent István napi kenyérverseny lebonyolítása

 Egyéb műveltségi, közismereti versenyekre készítés (Kenguru, helyesírási, sport),



Jó gyakorlat bemutatása
SZÉP-SZEBB-Újdonság
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