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Feladatok és tevékenységek

Az agrárium (mezőgazdaság) és a közgazdaság a történelem folyamán együtt fejlődött. A
mezőgazdaság biológiai alapú, de a gazdaságosság feltételein alapuló termelési ágazat volt.
Ez bizonyítja, hogy az emberi társadalom mindig törekedett az értékesebb, tehát több
hasznot hozó növényi és állati termékek előállítására. Ezt mutatják például a
növénynemesítéshez kapcsolódó erőfeszítések, illetve a különböző tudatos tenyésztési
célok a háziállatok hasznosításához. Az alapkérdés a fejlődés során azonos volt, melyek a
legcélszerűbb eljárások az értékes termék előállításához és melyek a leghasznosabb
értékesítési formák. Ez utóbbit a kereskedelem biztosítja, és rajta keresztül kapják meg a
termelők a megérdemelt hasznot, ami az áru előállításáért jár számukra. Az
agrárközgazdász tehát a modern társadalmi kapcsolatrendszer részévé tette a termelés és az
értékesítés sokszor nehézkes többlépcsős viszonyát (árucsere), ily módon a társadalmi
munkamegosztás során létre jött egy új foglalkozás, amely segíti az embereket az
élelmiszerekhez való jobb hozzáférésben.
Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában?
Az agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus tevékenységében figyelembe veszi a
korszerű mezőgazdaság, növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet termelési és
feldolgozási feltételrendszerét. Ennek figyelembe vételével, az alkalmazott technológiák
ismeretében szervezi a gazdaságos értékesítés (betakarítás, forgalmazás, tárolás)
feltételeinek kialakítását. Figyelemmel kíséri az értékesítési folyamatok nemzetközi
szabályozását (EU kvóták, támogatások).
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Az értékesítési tendenciák (piaci feltételek alakulása) alapján visszajelzi a termelő
szférának a várható igényeket, például egyes termékek minőségi javítását, a
termékmennyiség

bővítését

vagy

csökkentését,

raktározási,

szállítási

feltételek

változtatását. Részt vesz a gazdaságossági mérleg elkészítésében, javaslatokat tesz a
marketing

munka

módosítására.

Feladata

az

idényjellegű

munkák

esetén

jó

szervezőmunkával az áruszállítás eszközeinek biztosítása. Kiemelt áruk esetén
személyesen elemzi az áru minőségét. Részt vesz az értékesítési folyamat minden
szakaszában.
Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia?
Az agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus az általa irányított, vagy ellenőrzött
szakmai kereskedelmi folyamatokkal többnyire virtuális formában (dokumentumok,
laborminták, minőségi bizonylatok) találkozik. Ennek megfelelően munkáját számítógép
segítségével végzi, illetve olyan adminisztratív eszközökkel, amelyek az átlagos irodai
tevékenység részei. A kapott információk hitelességéről szükség esetén, a terepen
meggyőződik, de többnyire adminisztrációval kíséri a konkrét árut, amely irányító
tevékenysége folytán a termelőtől a különböző felhasználási szintekig eljut. Munkájához
elengedhetetlen

az

irodai

eszközök

használata

mellett

(fax,

sokszorosító)

a

telekommunikációs eszközök használata is.
Hol végzi a munkáját?
A munkavégzés helye általában zárt tér, hiszen a kereskedelmi tárgyalások többnyire itt
folynak. Szintén irodai feltételek között veszi és továbbítja a különböző információkat.
Ritkább, hogy a konkrét termelőüzemben, vagy a raktározás, értékesítés helyszínén is
vannak feladatai.
Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga?
Széleskörű ügyfélhálózattal kell kapcsolatot tartania. Munkavégzése során a termelő éppen
úgy, mint a szállító, a forgalmazó igényelheti a személyes vagy a telefonon tartott
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kapcsolatot. Mindezek mellett különböző közgazdasági jellegű (például bank, biztosító,
árutőzsde), illetve hatósági kapcsolatokat is (vámhatóság, kamarák, terméktanácsok,
adóhatóság) fenntart. Ez számos különböző képzettségű, és érdekeltségű résztvevőt jelent a
hivatali, illetve szakmai kapcsolataiban.

Követelmények
Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés?
A munkavégzés nem jár jelentős fizikai igénybevétellel, sokkal inkább szellemi
megterhelést jelent, hiszen egy-egy döntés során jelentős a felelősség vállalási
kötelezettség. Ez azt is jelenti, hogy a pontosság, a szabályok betartásának megkövetelése
(például határidős szállítások) olyan feszültségforrás, ami jelentős szellemi túlterhelést,
ebből következőleg fáradást eredményezhet.
Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása?
Az agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus munkájában nem kell számottevő
környezeti ártalmakkal számolni. Ha megfelelő munkaszervezetben dolgozik, akkor ott
biztosított a rendezett, higiénikus munkahely. A gyakorlati vagy ellenőrző tevékenysége
során is csak ritkán kerülhet olyan feltételek közé, amit tartós környezeti ártalomnak lehet
tekinteni. A mezőgazdaságban dolgozók függnek az idényjellegű termelői tevékenységtől,
így munkaterhelésük változó, nyáron munkaidejük hosszabb lehet. Ez a változó terhelés
túlfáradást eredményezhet.
Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma?
Fontos tudni, hogy minden foglalkozásnak szigorú egészségügyi alkalmassági feltételei
vannak.
A fontosabb szempontok közül néhányat kiemelünk, tájékoztató jelleggel:
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•

jó hallás,

•

ép látás,

•

karok, kezek, ujjak fokozott használata,

•

fokozott figyelem,

•

együttműködés.

Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában?
Az agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus tevékenysége összetett jellegű, fontos
tulajdonság a napi realitások (piaci viszonyok) összefüggéseinek figyelemmel kísérése, és
a gyakorlathoz való kapcsolódás. Ebből következik, hogy értékes tulajdonságnak
tekinthető a nyitottság, az új iránti érzékenység. A piaci versenyben csak úgy lehet
előnyösebb pozíciókat elfoglalni, ha időben képes új eszközöket alkalmazni, új megoldási
módokat érvényesíteni. A szervezőkészség és a jó kommunikációs képesség előny a
munkavégzése során.
Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához?
Az általános képzésben, a matematikában elért jó teljesítmény mellett a szakmacsoportos
képzésben jó eredményt fontos elérni az olyan tárgyakból, mint amilyen az áruismeret, a
különböző közgazdasági tantárgyak, esetleg a biológia vagy az ebből következő
részismeretek,

mint

például

agrokémia,

genetika,

biotechnológia,

esetleg

agrometeorológia. A gyakorlati tárgyakban elért átlagos teljesítmény előnyös.
Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?
Az agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus olyan, mint egy jó kereskedő: anyag
(adott esetben többnyire élő anyag) és az ember (fogyasztó) közötti kapcsolatot teremti
meg. Ez azt jelenti, hogy csak akkor lehet valaki sikeres, ha egyrészt érdeklődik a
mezőgazdaság, mint gazdasági ágazat, illetve a mezőgazdaság eredményeit, termékeit
használó ember (társadalom) kapcsolatai, fejlődési, változási folyamatai iránt. Ez azt is
jelenti, hogy legalább napi szinten kell ismernie az általa forgalmazott termékek
értékesítési és forgalmazási viszonyait. Fontos, hogy érdekeljék az emberek igényei,
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problémái, főleg az üzleti élethez kapcsolódva. Kedvelje az élő természetet, a természeti
folyamatokat, ismerje a környezeti (föld, víz, energiahordozók) lehetőségeket. Szeresse a
problémákat gyakorlati úton megoldani, valamint kedvelje az önállóságot igénylő
feladatokat.

Szakképzés
Az agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus szakképzés során olyan szakembereket
képeznek, akik a mezőgazdaság, növénytermesztés, állattenyésztés és a kertészet területén
alkalmazott főbb technológiák ismeretében mennyiségi és minőségi termeltetések
megszervezésére, koordinálására alkalmasak. A mezőgazdasági termények és termékek
felvásárlása, szállításuk szervezése tartozik főbb munkaterületei területei közé.
Előképzettség
A képzésben való részvételhez középiskolai érettségi szükséges. Szakmai előképzettség
nem előfeltétel.
Képzési idő
A képzés időtartama 3 év, melynek során az elméleti és gyakorlati képzés aránya 50- 50%.
Szakmai elméleti tantárgyak
Mezőgazdasági ismeretek, Mezőgazdasági áruismeret és áruforgalmazás, Közgazdaságtan,
Marketing, Közlekedési és műszaki ismeretek, Vezetés-szervezés (menedzsment),
Vállalkozási ismeretek, Kereskedelmi ismeretek, Munka- és környezetvédelem, Idegen
nyelv.
A szakképesítés vizsgakövetelményei
Az írásbeli vizsga a mezőgazdasági áruismeret és áruforgalmazás ismeretanyagát öleli fel.
A vizsga két részből áll. Egy esszé jellegű feladatból, amelyben a vizsgázók önállóan fejtik
ki a témára vonatkozó ismereteiket.
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Az írásbeli vizsga második része feladatlap kitöltése, amelynek kérdései és feladatai a
tantárgy különböző témaköreit érintik.
A szóbeli vizsga a marketing, a vezetés-szervezés (menedzsment), valamint a vállalkozási
ismeretek témaköreit tartalmazzák. A szóbeli vizsgán az FM által meghatározott tételeket
kell alkalmazni.
A gyakorlati vizsga három részből áll:
Minősítés (növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési termékek és termények
minősítése, laboratóriumi vizsgálatok)
Számítógép-kezelés és ökonómiai számítási feladatok végzése, gazdasági műveletek
bizonylatolása, könyvelés (a számítógép-kezelés összevonható a többi feladattal;
könyvelés számítógéppel)
Termények, termékek, növények, anyagok, gépelemek, gépalkatrészek, preparátumok
felismerése. A felismerendő tárgyak minimummennyisége minimum 200 kell, hogy
legyen.
A szakképesítés OKJ azonosító száma: 52 3439 03

Kapcsolódó foglalkozások
Egyéb gazdasági ügyintézők.
Kereskedelmi ügyintéző,
Áruforgalmi ügyintéző,
Értékesítési ügyintéző,
Egyéb technikusok
Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök
Árelemző,

Árképző,

Kapcsolattartó,

Értékesítési munkatárs.

A szakmával kapcsolatos további információk részletesen a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet: www.nive.hu honlapján találhatók, Szakképzési dokumentumok
címszó alatt.
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Szakmai gyakorlat és szakmai továbbképzés az Európai Unióban
Az alábbi honlapon különböző nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati
programok találhatók. Így többek között az Európai Bizottság Socrates oktatási, és
Leonardo da Vinci szakképzési programjai, valamint a felsőoktatásban résztvevők középeurópai CEEPUS programja.
A honlap információt nyújt a felsőoktatási rendszereket támogató Tempus III. és az
Erasmus

Mundus

programokról,

valamint

az

Európai

Unió

6.

Kutatási

és

Technológiafejlesztési Keretprogramjának lehetőségeiről.
Elérhetőség: www.tka.hu

Kereseti lehetőségek:
Az egyes foglalkozások átlagkereseti statisztikáját – több évre visszamenőleg – az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján teszi közzé, a Statisztika menüpontban (egyéni bérek
és keresletek statisztikája).
Elérhetőség: www.afsz.hu

Elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódhat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
kirendeltségein, a www.afsz.hu internetes elérhetőségen, vagy mobiltelefonon a
http://wap.afsz.hu linken.

Kiadja: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Felelős kiadó: Pirisi Károly főigazgató
Ez a kiadvány az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával 2005-ben készült. Aktualizálva 2008-ban.
A jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság a tárgyra vonatkozó hivatalos véleményét.
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