
 

 

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI  

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN 

 

BEISKOLÁZÁSI NYÍLT NAPOT RENDEZÜNK 

2016. október 19-én 8:30 –tól kezdődően és 

2016. november 15-én 8:30 –tól kezdődően 

Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt, 

melyekre minden 8. osztályos  tanulót szeretettel várunk! 

(Nyíregyháza,  Krúdy köz 2.; Tiszabercel Fő u. 90.) 

A NYÍLT NAP programja: 

Általános tájékoztató az intézmény életéről és szakirányairól 

Szakmai és közismereti tanítási órák szervezett látogatása 

Tanüzemi szemle iskolánk Apagyi és Tiszaberceli tangazdaságaiban 

 

A program várhatóan délután 14:00 óráig tart. 

A résztvevő tanulók részére távozáskor „igazolást”  állítunk ki.  

 



SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
 

 

 

Képzési idő: 3 év (+ 2év érettségi felkészítő)  

 
A képzés közvetlen célja a szakmai vizsgára történő felkészítés. 

 

9-11. évfolyamokon közismereti tantárgyak és tanévenként egyre növekvő szakmai óraszámban a választott szakmához 

tartozó szakmai tantárgyak oktatása folyik. 
 

A gyakorlati órák száma 60% a szakmai órákon belül. 

A 11. évfolyam szakmai vizsgával zárul.  

A képzés idejére iskolánkkal tanulószerződés köthető. 
 

Továbbtanulási lehetőségek a sikeres szakmai vizsga után 

A második szakképesítés is ingyen megszerezhető. 

„Ráépülő” szakmai végzettség is ingyen szerezhető további egy év alatt. 

A szakképesítéssel már rendelkezők korhatár nélkül, két év alatt érettségi vizsgára készülhetnek fel. 

 
 

Kertész (szakközépiskola) 
 

Képzési helyszín: Nyíregyháza, Tiszabercel 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- 

és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével 

kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés 

megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései 

alapján. 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60% 

 

A Kertész képzés a 2017-2018 tanévtől kezdődően a „Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj„ keretében tanulmányi eredménytől 

függően ösztöndíjjal támogatott. 

Tantárgyak: Gazdálkodási alapismeretek, Növénytan, Termesztési ismeretek, Termesztési ismeretek gyakorlat, Műszaki 

alapismeretek, Munkavállalói ismeretek, Kerti munkák, Gyümölcstermesztési alapok, Zöldségtermesztési alapok, 

Szőlőtermesztés, Összefüggő nyári gyakorlat 

Továbbtanulás: 

A szakképesítés megszerzése után további egy tanév alatt megszerezhető az Zöldség -és gyümölcstermesztő vagy a Gyógy - 

és fűszernövénytermesztő szakképesítés 
 

 

Dísznövénykertész (szakközépiskola) 
 

Képzési helyszín: Nyíregyháza, Tiszabercel  

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Feladata az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények 

termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. 

A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az 

adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján. 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60% 

 

Tantárgyak Gazdálkodási alapismeretek, Növénytan, Termesztési ismeretek, Műszaki alapismeretek, Munkavállalói ismeretek, 

Szabadföldi dísznövénytermesztés, Faiskolai termesztés, Műszaki ismeretek, Növényházi dísznövénytermesztés, Összefüggő 

nyári gyakorlat 



 

Virágkötő és virágkereskedő (szakközépiskola) 
 

Képzési helyszín:Nyíregyháza, Tiszabercel 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, 

szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. A 

szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít. 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%. 

 

Tantárgyak: Növényismeret és –kezelés, Virágkötészet, Virágeladás alapjai, Virágkereskedelem , Vállalkozási ismeretek, 

Összefüggő nyári gyakorlat 
 

Gazda (szakközépiskola) 

 

Képzési helyszín: Nyíregyháza, Tiszabercel 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és 

gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági 

szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni 

 

Tantárgyak: Állattartás 1.-2, Általános növénytermesztés, Részletes növénytermesztés, Zöldség kertészet, Gyümölcs kertészet, 

Műszaki ismeretek , Gazdálkodási ismeretek, Kiegészítő tevékenységek, Összefüggő nyári gyakorlat 

 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%. 

 

„A szakmai vizsga megkezdésének feltétele a Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, 

C1+E kategória, vagy B kategória).  

 

Továbbtanulás: 
A szakképesítés megszerzése után további egy tanév alatt megszerezhető az Állattartó szakmunkás vagy  Biogazdálkodó 

végzettség. 
. 

 

 

Állattartó szakmunkás (szakközépiskola) 

 

Képzési helyszín: Nyíregyháza 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartása, 

gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények 

betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás 

elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.  

 
Tantárgyak: Állattartás, Állathigiénia és állat-egészségügy, Takarmányozás, Gazdasági állatok szaporítása, Állattartás gépei, 

Gazdálkodási ismeretek, Összefüggő nyári gyakorlat 

 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%. 



SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzési idő: 4+(1 technikus) év  

9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és a „Mezőgazdaság” ágazatba tartozó szakmai tantárgyak oktatása folyik. 
 

A 12. évfolyam végeztével a négy kötelező közismereti és egy komplex szakmai tantárgyból tesznekágazati érettségiát. 
 

Továbbtanulási lehetőségek a sikeres érettségi után 

Felsőoktatásban 

Technikusképzésben (1 vagy 2 év) 

Szakközépiskolai képzésben (3 év) 

 

 

Szakgimnázium 

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus  

kimenettel 
Képzési helyszín: Nyíregyháza 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60% 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében és lebonyolításában 

önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. A piac igényeinek 

megfelelő minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi előírások betartásával készült állati eredetű termékeket állít elő, 

menedzseli a termelést. A mezőgazdasági telepeken és családi gazdaságokban gazdasági állatok elhelyezésével, felnevelésével, 

hízlalásával, szaporításával foglalkozik.  Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, illetve elvégezteti az 

állattenyésztési munkákat. Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit és az állattartó épületeket.  

Állategészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről, felismeri a beteg 

állatokat. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állatorvossal. Segédkezik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, 

kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai, járványvédelmi, élelmiszerhigiéniai és egyes hatósági feladatok végrehajtásában, 

valamint állatjóléti, állathigiéniai, prevenciós feladatokat lát el.  

 

Tantárgyak 9-12. évfolyamon: Állattenyésztés,  Takarmányozástan,  , Anatómia és élettan , Állatok egészségvédelme , 

Állategészségtan, Gazdálkodási alapismeretek, Munkavédelem, Műszaki ismeretek, Állattartás, Összefüggő nyári gyakorlat 
 

 

 

Szakgimnázium 

Mezőgazdasági technikus kimenettel 
 

Képzési helyszín: Nyíregyháza 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60% 
 

A Mezőgazdasági technikus képzés a 2017-2018 tanévtől kezdődően a „Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj„ keretében 

tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjjal támogatott. 
 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, 

szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés 

és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi 

termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is 

rendelkeznek. 

Tantárgyak 9-12. évfolyamon: Állattenyésztés, Takarmányozástan, Állatok egészségvédelme , Munkavédelem, Gazdálkodási 

alapismeretek, Géptan, Növénytermesztés, Kertészet gyakorlat, Állattartás, Összefüggő nyári gyakorlat 

 

 



 
Szakgimnázium 

Parképítő és fenntartó technikus  
kimenettel 

Képzési helyszín: Nyíregyháza 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A parképítő és -fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a 

hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és –fenntartó technikus tervezési 

jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszerzése 

lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 50-50% 

 

Tantárgyak 9-12. évfolyamon: 

Gazdálkodási alapismeretek, Növénytan, Termesztési ismeretek, Műszaki alapismeretek, Munkavállalói ismeretek, 

Faiskolai termesztés, Műszaki ismeretek, Kertfenntartás, Kertfenntartás műszaki ismeretei , Növényismeret, Összefüggő 

nyári gyakorlat 



SZAKGIMNÁZIUM 

TECHNIKUS KÉPZÉS 

 
Érettségivel rendelkezők részére 

A képzés közvetlen célja a szakmai vizsgára történő felkészítés. 

 

Képzési idő: 1 vagy 2 év  
 

 

Továbbtanulási lehetőségek a sikeres szakmai vizsga után 

Felsőoktatásban 

Szaktechnikus képzésben (további 1 év) 

 

 

Erdésztechnikus 
 

Képzési helyszín: Nyíregyháza 

Bemeneti feltétel : érettségi bizonyítvány 

 

Képzési idő: 1 vagy 2 év 

 

„Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek” érettségi  megléte esetén 1 év 

A képzés munkarendje: iskolai rendszerű nappali oktatás  

 

„Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek” érettségi  hiányában 2 év 

A képzés munkarendje: iskolai rendszerű esti oktatás  

 

 

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 
 

Képzési helyszín: Nyíregyháza 

Bemeneti feltétel : érettségi bizonyítvány 

Képzési idő: 1 vagy 2 év 

 

„Mezőgazdaság ismeretek” ágazati érettségi  megléte esetén 1 év 

A képzés munkarendje: iskolai rendszerű nappali oktatás  

 

„Mezőgazdaság ismeretek” ágazati érettségi  hiányában 2 év 

____________________________________________________________ 
 

 

Kertészeti szaktechnikus 
Képzési helyszín: Nyíregyháza 

 

Bemeneti feltétel: mezőgazdasági technikus végzettség 

A képzés munkarendje: esti oktatás 

 

Képzési idő: 1 év 

 

Növényvédelmi szaktechnikus 
 

Képzési helyszín: Nyíregyháza 

 

Bemeneti feltétel: mezőgazdasági technikus végzettség 

 

A képzés munkarendje: esti oktatás  

Képzési idő: 1 év 
 

 

 


