SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Iskolai előképzettség: 8 általános iskola
A szakképesítés azonosító száma: 54 521 05
Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépésztechnikus
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Részt

vesz

az

agrárágazati

géprendszerek,

gépek,

berendezések,

eszközök

kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági
vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új,
felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok
munkáját.
Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti
feladatok ellátásához. Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények
szerinti minőségi munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.
Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek,
alapanyagok szállításáról, tárolásáról.
Irányítja,

végrehajtja

a

mezőgazdasági

termelés

(növénytermesztés,

kertészet,

állattartás) gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel.
A

vállalkozást

a

jogszabályoknak

megfelelően

működteti,

fejlesztéseinek

finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.
Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a
Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés
gépeihez, valamint az adaptereket kiválasztani,
- tápanyagpótlást végezni, talajművelést végezni, vetés, ültetés és palántázás munkáit
végrehajtani, a növényápolást elvégezni,
- végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit,
- a gabona és az ipari növény betakarítására,
- gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására,
- mezőgazdasági anyagmozgatást végezni,
- földutat építeni és karbantartani,
- tisztító-, szárító- és manipuláló berendezéseket üzemeltetni,
- raktározási munkákat végezni, takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni,
- állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni,
- fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni,
- mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni,
hibabehatárolást végezni,
- szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni,
- javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,
- karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra,
- a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak karbantartására, javítására,
felújítására,
- ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,
- irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
- a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni,
- kapcsolatot tartani az ügyfelekkel,
- szervezési és vezetési feladatokat ellátni,
- piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozást,
- meghatározni termékei, szolgáltatási árát, értékesítésének folyamatát,
- adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert
kialakítani, működtetni,
- mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,
- a termék-előállítási, szolgáltatási folyamat anyag, eszköz és élőmunka igényét meghatározni,
- betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat vonatkozó
előírásait.

