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                          Az idén 84 éves intézmény, 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 helyére, 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. 2020-tól a szakképzési átszervezés 

következtében iskolánk a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrumhoz tartozik. 

                           Képzéseinkkel az a célunk, hogy tanulóink megszerezzék az  

általános műveltséget, valamint az ágazati 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. A gyakorlati oktatás iskolánk tangazdaságában és 

tanüzemeiben történik nagy tapasztalattal rendelkező szakoktatók vezetésével.  

 

http://www.sztistvan.hu/
mailto:titkarsag@sztistvan.hu
http://www.sztistvan.hu/
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Képzéseink  

 

 SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS (3 éves) 

                                        - ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT 

                                        - MEZŐGAZDASÁG és ERDÉSZET ÁGAZAT  

 

    

 TECHNIKUMI KÉPZÉS (5 éves) 

                                       - ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT 

                                       - MEZŐGAZDASÁG és ERDÉSZET ÁGAZAT  

 

   

 Érettségire épülő TECHNIKUMI KÉPZÉS (2 éves) 

                                       - Sütő- és cukrászipari technikus  

                                       - Húsipari technikus               

                                       - Mezőgazdasági technikus 

                                     - Erdésztechnikus 

 

                  

 ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS (2 éves) 

 

 
 
 
 
 

Vidékiek számára kollégiumi elhelyezés a városi kollégiumokban biztosított. 
 
 
 

Alapfokú iskolai végzettség után képzéstípust  
(technikum vagy szakképző iskola)  

és képzési ágazatot  
(Élelmiszeripari ágazat vagy Mezőgazdasági és erdészeti ágazat)  

választunk! 
  

http://www.sztistvan.hu/
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S Z A K K É P Z Ő   I S K O L A I    K É P Z É S  
   

 A képzés időtartama: Iskolai rendszerű képzési idő  3 év 
 
Ágazatot kell választani, amivel 1 évig ismerkedik a tanuló, a 9. évfolyam után 
történik a szakmaválasztás.   
 

A szakképzésbe történő belépés feltételei:      -    alapfokú iskolai végzettség 

- egészségügyi alkalmasság 

- felvételi elbeszélgetés 
 
Általános szakképzési ösztöndíj 1 évig (8000 Ft/hó), 10. évfolyamon az ösztöndíjat 
duális képzésben a szakképzési munkaszerződés váltja fel, nem duális oktatásban 
tanulmányi átlag alapján (4,49< 59000 Ft/hó, 4,00-4,49 42000 Ft/hó, 3,00-3,99 25000 

Ft/hó, 2,00-2,99 Ft/hó! 
 
9. évfolyam végén ágazati alapozó vizsga, amely beszámít a szakmai vizsga 
eredményébe! 
 
Választható idegen nyelvek: angol, német 
 
Választható szakmák: 
 
 
                         ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT    
 
        9. évfolyam végén választható szakmák (szakmajegyzék alapján):  

 Pék-cukrász 

 Édességkészítő 

 Pék 

 Hentes és húskészítmény-készítő 

 Kistermelői élelmiszer-előállító 

 

 
                    MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT   
 

9. évfolyam végén választható szakmák (szakmajegyzék alapján): 

 Gazda: - Állattenyésztő  

             - Növénytermesztő  

             - Lovász 

 Erdőművelő-fakitermelő  

http://www.sztistvan.hu/
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T E C H N I K U M I  K É P Z É S  
 

A képzés időtartama: Iskolai rendszerű képzési idő  5 év 
 

Ágazatot kell választani, amivel 2 évig ismerkedik a tanuló, a 10. évfolyam után 
történik a szakmaválasztás.   
 

A szakképzésbe történő belépés feltételei:      -    alapfokú iskolai végzettség 

- egészségügyi alkalmasság 

- központi írásbeli felvételi 
 
Általános szakképzési ösztöndíj 2 évig (8000 Ft/hó), 11. évfolyamon az ösztöndíjat 
duális képzésben a szakképzési munkaszerződés váltja fel, nem duális oktatásban 
tanulmányi átlag alapján (4,49< 59000 Ft/hó, 4,00-4,49 42000 Ft/hó, 3,00-3,99 25000 

Ft/hó, 2,00-2,99 Ft/hó! 
 
10. évfolyam végén ágazati alapozó vizsga, amely beszámít a szakmai vizsga 
eredményébe! 
 
Választható idegen nyelvek: angol, német 
 
 
Választható ágazatok: 
 
 
                         ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT    
 
 
        10. évfolyam végén választható szakmák (szakmajegyzék alapján):  

 

 Sütő- és cukrászipari technikus 

 Húsipari technikus 

 

                     
MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT   

 
 

10. évfolyam végén választható szakmák (szakmajegyzék alapján): 

 

 Mezőgazdasági technikus  - Állattenyésztő  

                                           - Növénytermesztő  

 Erdésztechnikus - Erdőgazdálkodás  

                                   - Vadgazdálkodás   

http://www.sztistvan.hu/
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  T E C H N I K U S  K É P Z É S  - Érettségire épülő képzés esetén 

   

A képzés időtartama: Iskolai rendszerű képzési idő  2 év 
 

A képzés feltétele:      -    érettségi bizonyítvány 
-  egészségügyi alkalmasság 
-  beiratkozáskor be nem töltött  23. életév 

 
Általános szakképzési ösztöndíj első félévben (8000 Ft/hó), második félévben 
(16000 Ft/hó), III.-IV. félévben az ösztöndíjat duális képzésben a szakképzési 
munkaszerződés váltja fel, nem duális oktatásban tanulmányi átlag alapján (4,49< 
59000 Ft/hó, 4,00-4,49 42000 Ft/hó, 3,00-3,99 25000 Ft/hó, 2,00-2,99 Ft/hó! 
 
I.félév végén ágazati alapozó vizsga, amely beszámít a szakmai vizsga 
eredményébe! 
 
Választható szakmák (szakmajegyzék alapján): 
 
Élelmiszeripar ágazat    

 Sütő- és cukrászipari technikus 

 Húsipari technikus 

 
Mezőgazdaság és erdészet ágazat   
 

 Mezőgazdasági technikus  - Állattenyésztő  

                                              - Növénytermesztő  

 Erdésztechnikus - Erdőgazdálkodás  

                             - Vadgazdálkodás 

Az érettségi után megszerzett technikus szakképzettséggel a tanulók megerősített tudással, 

többletpontokkal, vagy az okleveles technikus képzésben akár már megszerzett kreditekkel 

indulhatnak később a felsőoktatásba. 

 

É R E T T S É G I   V I Z S G Á R A   F E L K É S Z Í T Ő   K É P Z É S   
 

A képzés időtartama:  Iskolai rendszerű képzési idő  2 év 

A képzés feltétele:   - minimum 34-es szintű OKJ bizonyítvány,  

                                    - beiratkozáskor be nem töltött 23. életév 

Érettségi bizonyítvány megszerzését biztosítjuk azoknak, akik megfelelnek a 

képzés feltételeinek.   

Egy idegen nyelv kötelező érettségi tárgy. 

                                                          Választható idegen nyelvek: angol, német 

A képzés sikeres befejezése után középfokon technikusként tanulhat tovább. 

http://www.sztistvan.hu/
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PILLANATKÉPEK 

 

  
 

 

http://www.sztistvan.hu/
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A TECHNIKUM előnyei: 
 
A tanuló először ágazatot választ, amivel a technikumban két évig ismerkedik. 10. 
évfolyam után történik a szakmaválasztás.  
A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során 
matematikából, magyarból, történelemből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan 
óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti 
tantárgyakból 12. évfolyamban előrehozott érettségi vizsgával zárul az oktatás. A 
technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a 
szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló 
leteszi az idegen nyelvi és ötödik tárgyként a szakmai emelt szintű érettségi vizsgát. 
Egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a 
nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van.  
A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a 
szakirányú továbbtanulás esetén. A műszaki területeken a technikusképzést a 
mérnökképzés „előszobájának” nevezzük. A megszerezhető technikus szakképzettség 
középvezetői szintű ismereteket biztosít.  
A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló ösztöndíjat kap, amelynek összege a 
minimálbér 5%-a/hó.  
A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális szakmai 
oktatásban, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. A 
duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, 
amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők legalább a 
minimálbér 60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is 
emelkedhet.  
Azok, akik valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt, tanulmányi 
eredménytől függően akár havi 10 ezer és 50 ezer forint közötti összegű ösztöndíjban 
részesülnek. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre 
akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek 
mértéke 150 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől 
függően.(forrás: https://ikk.hu/.) 

 

http://www.sztistvan.hu/
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A SZAKKÉPZŐ ISKOLA előnyei: 
 
A szakképző iskolában a mesteremberek képzése történik. Az első év ágazati 
alapismereteket adó oktatásból áll, ezt követően történik a konkrét szakma kiválasztása, 
és a 9. évfolyamot követően még a technikumi oktatásba is váltani lehet. 
  
A szakképző iskola 9. évfolyamán az ösztöndíj összege a minimál bér 10%-a/hó. 
 
A 9. évfolyam végén tanulóink ágazati alapozó vizsgát tesznek, amely beszámít a 
szakmai vizsga eredményébe!  
 
A 10. és 11. évfolyamon lehetőség szerint duális szakmai oktatás formájában, 
vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai 
ismereteket.  
A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést 
köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők 
legalább a minimálbér 60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 
százalékra is emelkedhet.  
Ha valamilyen okból nem vesznek részt duális képzésben az ösztöndíj egy része 
pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen 
befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezerig 
terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően. (forrás: https://ikk.hu/.) 

 

 
 

 

http://www.sztistvan.hu/
https://ikk.hu/
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Élelmiszeripari ágazat 
 
Az élelmiszerek a legfontosabb, naponta fogyasztott és felhasznált termékek. Az élelmiszeripar, 
amely a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere alapján - figyelembe 
véve a hagyományokat és az újabb követelményeket - a növényi vagy állati 
eredetű élelmiszerek és italok, illetve dohánytermékek és számos, élelmiszernek közvetlenül nem 
minősülő köztes termék üzemi előállításával foglalkozik. Alapanyagai főként a mezőgazdaság és 
a halgazdálkodás termékei.  
Az élelmiszerek számos fajtája létezik, és számuk folyamatosan nő. A sokszínű, a fogyasztói 
igényeket kielégítő kínálat biztosítása az élelmiszer-előállítók feladata. A fejlődés folyamatos, de 
meg kell őriznünk a hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos tudást is. 
A fogyasztók egyre növekvő és változó igényeinek megfelelő élelmiszereket csak jól képzett 
szakemberek tudják biztosítani! 

 
Technikumi képzés: 
 
A tagozat jellege, célkitűzései:  
A technikumi osztályaink egyik célja, hogy tanulóink megszerezzék az általános 
műveltséget. Az ágazati alapozó tantárgyak lehetővé teszik, hogy önállóan vagy mérnöki 
irányítással élelmiszer-ipari üzemekben az élelmiszer alapanyagainak minőségi és 
mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási 
munkáiban vegyenek részt, továbbá higiéniai és minőségbiztosítási tevékenységet 
láthassanak el.  
 
Felvételi eljárás: központi felvételi és általános iskolai eredmények alapján 
 
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges! 
 
Választható képzések az 5 éves technikumi képzésben: *Iskolánkban választható képzések 
 

 Sütő- és cukrászipari technikus* 

 Húsipari technikus* 

 Tejipari technikus 

 Bor- és pezsgőgyártó technikus 

 Erjedés- és üdítőital-ipari technikus 

 Élelmiszer-ellenőrzési technikus 

 Élelmiszeripari gépésztechnikus 

 Tartósítóipari technikus 

 

http://www.sztistvan.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89lelmiszer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ital
https://hu.wikipedia.org/wiki/Doh%C3%A1nyterm%C3%A9kek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
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Szakképző iskolai képzés: 
 
A tagozat jellege, célkitűzései:  
Az élelmiszeripari célú szakképző iskolai osztályunkban a befejezett 8. osztály után 
közvetlenül lehet jelentkezni. Ezeken az évfolyamokon közismereti tantárgyakat és a 
szakma elsajátításához szükséges szakmai ismereteket tanítjuk. A szakképzés 
gyakorlatorientált, amelynek során a szakmai fogások, gyakorlatban történő 
alkalmazásának magas színvonalú elsajátítása a fő cél. 
 
Felvételi eljárás: felvételi elbeszélgetés és az általános iskola 7. osztály év végi, és a 8. 
osztály első félévi osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám alapján történik. 
 
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges! 
 
Választható képzések a 3 éves szakképző iskolai képzésben:  
                                                                                                       *Iskolánkban választható képzések 

 Pék-cukrász* 

 Édességkészítő* 

 Pék* 

 Hentes és húskészítmény-készítő* 

 Kistermelői élelmiszer-előállító* 

 Tejtermékkészítő 

 Szőlész-borász  

 Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő 

 Élelmiszeripari gépkezelő 

 Tartósítóiparitermék-készítő 
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Mezőgazdasági és erdészeti ágazat 
 
A mezőgazdasági szakmában a technikai fejlődés következtében egyre nagyobb szerepet 
tölt be a gépesítés, automatizálás. Az ágazatban a technikai vívmányok és a kétkezi 
munka szépsége ötvöződik. Együtt található meg benne a legkorszerűbb gépesítés, 
digitalizáció és a hagyományos kézműves gazdálkodás. A mezőgazdasági termelés és 
szolgáltatások az élővilággal, az élőlényekkel való foglalatosságot jelentik. Az ágazatba 
tartozó szakmák a legszélesebb érdeklődésnek is megfelelnek. 
 
Technikumi képzés: 
 
A tagozat jellege, célkitűzései:  
A technikumi osztályaink célja, hogy tanulóink megszerezzék az általános műveltséget. 
Az ágazati alapozó és a szakmai tantárgyak lehetővé teszik, hogy Önállóan vagy mérnöki 
irányítással a növénytermesztés, a kertészet, az állattenyésztés a természetvédelem és az 
erdészet területén lássanak el terület specifikus feladatokat.  
 
Felvételi eljárás: központi felvételi és általános iskolai eredmények alapján 
 
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges! 
 
Választható képzések az 5 éves technikumi képzésben: *Iskolánkban választható képzések 
 

 *Mezőgazdasági technikus  - Állattenyésztő  

                                             - Növénytermesztő  

 *Erdésztechnikus - Erdőgazdálkodás  

                             - Vadgazdálkodás 

 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 

 Kertésztechnikus -Dísznövénytermesztő, virágkötő 

                               - Zöldségtermesztő 

                               - Gyümölcstermesztő 

                               - Gyógynövénytermesztő 

                               - Parképítő és -fenntartó 

 Mezőgazdasági gépésztechnikus 
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Szakképző iskolai képzés: 

 

A tagozat jellege, célkitűzései:  
A mezőgazdasági célú szakképző iskolai osztályunkban a befejezett 8. osztály után 
közvetlenül lehet jelentkezni. Ezeken az évfolyamokon közismereti tantárgyakat és a 
szakma elsajátításához szükséges szakmai ismereteket tanítjuk. A szakképzés 
gyakorlatorientált, amelynek során a szakmai fogások, gyakorlatban történő 
alkalmazásának magas színvonalú elsajátítása a fő cél. 
 
Felvételi eljárás: felvételi elbeszélgetés és az általános iskola 7. osztály év végi, és a 8. 
osztály első félévi osztályzatokból számított átlagból képzett pontszám alapján történik. 
 
A tanuló felvétele csak igazolt orvosi alkalmasság esetén lehetséges! 
 
Választható képzések a 3 éves szakképző iskolai képzésben:  
 
                                                                                                       *Iskolánkban választható képzések 
 

 *Gazda: - Állattenyésztő  

               - Növénytermesztő  

               - Lovász  

 *Erdőművelő-fakitermelő  

 Kertész 

 Mezőgazdasági gépész 
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           Az új szakképzési struktúra iskola típusai: 
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