Szent István Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola
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OM azonosítónk: 202740
Beiskolázási felelős: Barna József Igazgató

Elérhetőségeink:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.
Telefon: 06-22/311-400; 06-22/505-475
Fax: 06-22/390-421
E-mail: s z t i f a k i @ s zt i s t v a n . h u
Honlap: w w w . s z t i st v a n . hu
Az idén 78 éves intézményt 1938-ban alapíttatott Székesfehérvári Magyar Királyi
Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet és Mezőgazdasági Szaktanácsadó
Állomás néven. Az iskola céljaként megfelelő szakképzés nyújtását jelölte meg
általános műveltség biztosítása mellett. 1945-től Magyar Állami Mezőgazdasági
Középiskola, majd 1950-től Növénytermesztési Mezőgazdasági Technikumként
működött. 1962-ben költözött mai épületébe, az Ady Endre utcai épületbe, közben
megalakult a Felsőfokú Technikum. 1968-ban a felsőfokú technikusképzés megszűnt,
az iskola Mezőgazdasági Szakközépiskola néven működött tovább. 1968-69-ben
iskolánkhoz került a Malomipari és Sütőipari Szakmunkásképző Intézet, valamint
beindult az élelmiszeripari szakközépiskolai képzés is, ezzel kialakult nagy
vonalakban az iskola mai profilja. 1978-ban felvette a Vántus Károly nevet, majd
1991-ben visszatértünk az iskola eredeti névadójához, azóta az intézmény ismét Szent
István nevét viseli. 2001. óta iskolánkban ismét van felsőfokú szakképzés.
2013. augusztus 01-től iskolánk fenntartója a Földművelésügyi
Minisztérium.

8. OSZTÁLY ELVÉGZÉSE UTÁNI TOVÁBBTANULÁS
Képzéseinkkel az a célunk, hogy tanulóink megszerezzék az általános
műveltséget, valamint a szakmai orientációs és szakmai alapozó tantárgyak
oktatásával a későbbi szakirányú képzés évfolyamain könnyebben és rövidebb idő
alatt sajátítsák el a szakmai ismereteket. A választható idegen nyelv: angol, német.
A nappali képzések ingyenesek. Kollégiumi elhelyezést biztosíthatunk.
A gyakorlati oktatás iskolánk tangazdaságában és tanüzemeiben történik nagy
tapasztalattal rendelkező szakoktatók vezetésével.

Szakgimnáziumi képzések




képzés
Mezőgazdaság ágazati szakgimnázium
Élelmiszeripar ágazati szakgimnázium
Agrár gépész ágazati szakgimnázium

tagozat kód
1001
2001
2002

(4 éves)
(4 éves)
(4 éves)

Szakközépiskolai képzés
Az OKJ jegyzékben szereplő szakmák közül az alábbiakat
tervezzük indítani a 2017/2018-as tanévben:
képzés






tagozat kód

Állattartó szakmunkás
OKJ 34 621 03
Húsipari termékgyártó
OKJ 34 541 03
Pék
OKJ 34 541 05
Édesipari termékgyártó OKJ 34 541 01
Tejipari szakmunkás
OKJ 34 541 10
elegendő a nyolcadik osztály elvégzése.

(3 éves)
(3 éves)
(3 éves)
(3 éves)
(3 éves)

1011
2011
2012
2013
2014

Két éves szakközépiskola
Érettségi bizonyítvány megszerzését biztosítjuk azoknak, akik
végzettséggel rendelkeznek. Egy idegen nyelv kötelező érettségi tárgy.

szakmunkás

A képzés feltétele: szakmunkás bizonyítvány, beiratkozáskor be nem töltött 20.
életév
A képzés időtartama: 2 év
A képzés sikeres befejezése után középfokon technikusként tanulhat tovább.

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK
képzés





Technikus képzés

állattenyésztő és állategészségügyi technikus
mezőgazdasági technikus
élelmiszeripari technikus
élelmiszeripari gépésztechnikus

tagozatkód

OKJ 54 621 01
OKJ 54 621 02
OKJ 54 541 02
OKJ 54 521 01

1111
1112
2111
2112

A képzés feltétele: érettségi bizonyítvány, be nem töltött 20. életév
A képzés időtartama: 1 év szakirányú szakközépiskolai végzettségűeknek
2 év egyéb szakirányú szakközépiskolából érkezőknek

Szakgimnáziumi képzés
1.
Szakgimnázium: mezőgazdasági ágazati képzés
Tagozatkód: 1001
A tagozat jellege, célkitűzései:
A szakmai érettségire felkészítő osztályaink célja, hogy tanulóink megszerezzék az
általános műveltséget. A szakmai orientációs és a szakmai alapozó tantárgyak lehetővé
teszik, hogy érettségi után a növénytermesztés, a kertészet, az állattenyésztés, a
természetvédelem OKJ technikusi évfolyamain könnyebben és rövidebb idő alatt
elsajátíthatják az ismereteket.
Választható idegen nyelvek: angol, német.
A jelentkezők felvétele az általános iskola 5., 6., 7., osztály év végi és a 8. osztály első
félévi osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám ( átlag* 20=maximum 100
pont) alapján történik.
Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Felvételivel kapcsolatos tennivalók:
Nem kell központi felvételit írni!
Ezen a szakon érettségizettek iskolánkban választhatják szakirányban a mezőgazdasági
technikus, állattenyésztő és állategészségügyi technikus képzést.
Iskolánkban lehetőségük van más szakterületeken is tovább tanulni. Élelmiszeripari
gépésztechnikus, élelmiszeripari technikus képzés. Iskolánk felkészít felsőfokú
tanulmányokra is.
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges!
Induló osztályok száma: 2
 Mezőgazdasági szakmacsoport
Tagozatkód: 1001
Évfolyamok száma: 4+1 szakmai évfolyam
Választható nyelvek: angol, német

2.
Szakgimnázium: élelmiszeripari ágazati képzés
Tagozatkód: 2001
A tagozat jellege, célkitűzései:
A szakmai érettségire felkészítő osztályaink célja, hogy tanulóink megszerezzék az
általános műveltséget. A szakmai orientációs és a szakmai alapozó tantárgyak lehetővé
teszik, hogy érettségi után az élelmiszeripar OKJ technikusi évfolyamain könnyebben és
rövidebb idő alatt elsajátíthatják az ismereteket.
Választható idegen nyelvek: angol, német.
A jelentkezők felvétel az általános iskola 5.,6.,7., osztály év végi és a 8. osztály első félévi
osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám ( átlag* 20=maximum 100 pont)
alapján történik.
Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Felvételivel kapcsolatos tudnivalók:
Nem kell központi felvételit írni!
Ezen a szakon érettségizettek iskolánkban választhatják szakirányban a élelmiszeripari
gépésztechnikus, élelmiszeripari technikus képzéseket.
Iskolánkban lehetőségük van más szakterületeken is tovább tanulni. Választhatják a
mezőgazdasági technikus, az állattenyésztő- állategészségügyi technikus képzést. Ezek az
érettségire épülő képzések kétévesek.
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges!
Induló osztályok száma: 2
 Élelmiszeripari szakmacsoport
Tagozatkód: 2001
Évfolyamok száma: 4+1 szakképző évfolyam
Választható nyelvek: angol, német

3.

Szakgimnázium: élelmiszeripari- gépész ágazati képzés

Tagozatkód: 2002
A tagozat jellege, célkitűzései:
A szakmai érettségire felkészítő osztályaink célja, hogy tanulóink megszerezzék az
általános műveltséget. A szakmai orientációs és a szakmai alapozó tantárgyak lehetővé
teszik, hogy érettségi után az élelmiszeripar OKJ technikusi évfolyamain könnyebben és
rövidebb idő alatt elsajátíthatják az ismereteket.
Választható idegen nyelvek: angol, német.
A jelentkezők felvétel az általános iskola 5.,6.,7., osztály év végi és a 8. osztály első félévi
osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám ( átlag* 20=maximum 100 pont)
alapján történik.
Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Felvételivel kapcsolatos tudnivalók:
Nem kell központi felvételit írni!
Ezen a szakon érettségizettek iskolánkban választhatják szakirányban a élelmiszeripari
gépésztechnikus, élelmiszeripari technikus képzéseket.
Iskolánkban lehetőségük van más szakterületeken is tovább tanulni. Választhatják a
mezőgazdasági technikus, az állattenyésztő- állategészségügyi technikus képzést. Ezek az
érettségire épülő képzések kétévesek.
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges!
Induló osztályok száma: 2
 Élelmiszeripari szakmacsoport
Tagozatkód: 2002
Évfolyamok száma: 4+1 szakképző évfolyam
Választható nyelvek: angol, német

Szakközépiskola
1.

Állattartó szakmunkás

Tagozatkód: 1011
A tagozat jellege, célkitűzései:
A
mezőgazdasági
célú
szakképző
osztályunkban a befejezett 8. osztály után
közvetlenül
lehet
jelentkezni
állattartó
szakmunkás szakmára. Ezen az évfolyamon
közismereti
tantárgyakat
és
a
szakma
elsajátításához szükséges szakmai ismereteket
tanítunk. A szakképzés gyakorlat orientált,
amelynek során a szakmai fogások, gyakorlatban
történő alkalmazásának magas színvonalú
elsajátítása a fő cél.
Választható idegen nyelvek: angol, német
A jelentkezők felvétele az általános iskola 5.,6.,7., osztály év végi, és a 8. osztály első
félévi osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám ( átlag*20=maximum 100
pont) alapján történik.
Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Felvételi vizsga nincs.
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges!
Induló osztályok száma: 1
 Mezőgazdasági szakmacsoport
Tagozatkód: 1011
Évfolyamok száma: 3 szakképző évfolyam
Választható nyelvek: angol, német
2. ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKMA
Tagozatkód: 2011
A tagozat jellege, célkitűzései:
Az élelmiszeripari célú szakképző osztályunkban a
befejezett 8. osztály után közvetlenül lehet jelentkezni
édesipari termékgyártó szakmára. Ezen az évfolyamon
közismereti tantárgyakat és a szakma elsajátításához
szükséges szakmai ismereteket tanítjuk. A szakképzés
gyakorlat orientált, amelynek során a szakmai fogások,
gyakorlatban történő alkalmazásának magas színvonalú
elsajátítása a fő cél.
Választható idegen nyelvek: angol, német
A jelentkezők felvétele az általános iskola 5.,6.,7., osztály év végi, és a 8. osztály első
félévi osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám ( átlag*20=maximum 100
pont) alapján történik.
Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Felvételi vizsga nincs.
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges!
Induló osztályok száma: 1

 Élelmiszeripari szakmacsoport
Tagozatkód: 2011
Évfolyamok száma: 3 szakképző évfolyam
Választható nyelvek: angol, német

3.
HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKMA
Tagozatkód: 2012
A tagozat jellege, célkitűzései:
Államilag kiemelten támogatott, hiányszakma!
Az élelmiszeripari célú szakképző osztályunkban a
befejezett 8. osztály után közvetlenül lehet jelentkezni
húsipari termékgyártó szakmára. Ezen az évfolyamon
közismereti tantárgyakat és a szakma elsajátításához
szükséges szakmai ismereteket tanítjuk. A szakképzés
gyakorlat orientált, amelynek során a szakmai fogások,
gyakorlatban történő alkalmazásának magas színvonalú
elsajátítása a fő cél. Gyakorlati képzőhelyet a Bicskei SPÁR
központ biztosítja.
Választható idegen nyelvek: angol, német
A jelentkezők felvétele az általános iskola 5.,6.,7., osztály év végi, és a 8. osztály első
félévi osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám ( átlag*20=maximum 100
pont) alapján történik.
Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Felvételi vizsga nincs.
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges!
Induló osztályok száma: 4
 Élelmiszeripari szakmacsoport
Tagozatkód: 2012
Évfolyamok száma: 3 szakképző évfolyam
Választható nyelvek: angol, német
4.
PÉK SZAKMA
Tagozatkód: 2013
A tagozat jellege, célkitűzései:
Az élelmiszeripari célú szakképző osztályunkban
a befejezett 8. osztály után közvetlenül lehet
jelentkezni pék szakmára. Ezen az évfolyamon
közismereti tantárgyakat és a szakma elsajátításához
szükséges szakmai ismereteket tanítjuk. A szakképzés
gyakorlat orientált, amelynek során a szakmai fogások,
gyakorlatban
történő
alkalmazásának
magas
színvonalú elsajátítása a fő cél.
Választható idegen nyelvek: angol, német
A jelentkezők felvétele az általános iskola 5.,6.,7., osztály év végi, és a 8. osztály első
félévi osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám ( átlag*20=maximum 100
pont) alapján történik.
Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Felvételi vizsga nincs.
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges!
Induló osztályok száma: 1

 Élelmiszeripari szakmacsoport
Tagozatkód: 2013
Évfolyamok száma: 3 szakképző évfolyam
Választható nyelvek: angol, német
5.
TEJIPARI SZAKMUNKÁS
Tagozatkód: 2014
A tagozat jellege, célkitűzései:
Az élelmiszeripari célú szakképző osztályunkban a befejezett
8. osztály után közvetlenül lehet jelentkezni élelmiszeripari
tejipari szakmunkás szakmára. Ezen az évfolyamon
közismereti tantárgyakat és a szakma elsajátításához
szükséges szakmai ismereteket tanítjuk. A szakképzés
gyakorlat orientált, amelynek során a szakmai fogások,
gyakorlatban történő alkalmazásának magas színvonalú
elsajátítása a fő cél.
Választható idegen nyelvek: angol, német
A jelentkezők felvétele az általános iskola 5.,6.,7., osztály év
végi, és a 8. osztály első félévi osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám (
átlag*20=maximum 100 pont) alapján történik.
Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Felvételi vizsga nincs.
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges!
Induló osztályok száma: 1
 Élelmiszeripari szakmacsoport
Tagozatkód: 2014
Évfolyamok száma: 3 szakképző évfolyam
Választható nyelvek: angol, német

