
Bemutatkozás 

Kedves Nyolcadikosok! 
 

A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola évtizedek óta meghatározó intézmény a térség mezőgazdasági 

szakmai képzésében. 2013. augusztus 01.-től a Vidékfejlesztési Minisztérium (Földművelésügyi Minisztérium) 

közvetlen fenntartásába került, két nagy múlttal rendelkező iskola egyesítésével. Az egyik a Lippai János  

Szakközépiskola és Szakiskola, amely több mint 70 éve folyamatosan a kertész és az általános mezőgazdasági 

szakmák oktatását folytatja, szakgimnáziumi és szakközépiskolai szinten egyaránt. A másik iskola a 

„Tiszaberceli Szakiskola” néven ismert intézmény, amely elsősorban zöldségkertészet, a dísznövénytermesztés, 

és a virágkötészet területén vált híressé. 

 

2016/17 tanévben minden indított osztályunk „szakképző” osztály. Úgy érezzük minden mezőgazdasághoz 

valamennyire is vonzódó tanuló választhat számára érdekes szakmát.  
 

Figyelmetekbe ajánlom, hogy országunknak e régiójában (de Magyarországon általában is igaz, hogy) a 

mezőgazdasági tevékenységek általában, de az egészséges élelmiszer előállítása különösen előtérbe kerül. Az 

állattenyésztés, a hozzá köthető takarmány-előállítás, valamint a kertészeti növénytermesztés fejlesztése 

kifejezett kormányzati szándék körzetünkben. Az embereket folyamatosan, jó minőségű élelmiszerhez juttatni 

nemcsak fontos, hanem ebben részt venni biztos megélhetést is nyújt. Ezért bátran ajánljuk figyelmetekbe az 

alább bemutatott szakmáink valamelyikét. 

Magyarország mezőgazdaságának fejlesztésében a Kormány két határozott irányt jelölt meg a következő 

évekre vonatkozóan: állattenyésztés és a kertészet. Az iskolánkban oktatott szakgimnáziumi és 

szakközépiskolai szakmák – ahogyan azt ebből a tájékoztatóból is láthatjátok – éppen ezeket a területekhez 

tartoznak.. 

Nyíregyházán szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályok, - Tiszabercelen szakközépiskolai osztályok 

indítását tervezzük. 

Központi felvételi vizsgát egyetlen szakunkra sem írunk elő, a felvételi rangsorolás/bejutás a tanulmányi 

eredmények alapján történik.  
 

A szakgimnáziumi osztályokban az elsődleges cél az érettségi vizsgára történő felkészítés mellett a technikus 

szakképesítés megszerzésének megalapozása. Ehhez azonban az érettségi vizsgán „választott érettségi 

tantárgyként” kötelezően a mezőgazdasági ágazati érettségi vizsgát kell tenni. 13. évfolyamon a tanulmányok 

egy év technikus szakmai képzéssel folytatódik, majd technikus szakmai vizsgával zárul. A sikeres érettségi 

vizsga egyenértékű a más iskolákban tett érettségi vizsgákkal. Így a tanulmányok akár felsőoktatásban is 

folytathatók, tetszőlegesen választott szakon. 

Szakközépiskolai osztályainkban a szakmai ismeretek megszerzése, és a sikeres szakmai vizsga tétele az 

elsődleges. A 3 év képzés során, a gyakorlati foglalkozások száma magas, az összes képzési idő kb. 60-70 %-a. 

A tanulószerződéssel folytatott szakmai gyakorlatok (iskolánk tangazdaságában, vagy esetleg más külső 

gyakorlóhelyen) rendszeres havi bevételt jelent a tanulók (családjaik) számára. Ennek mértékét, juttatásának 

feltételit jogszabályok írják elő.  

 FONTOS!  A sikeres szakmai vizsga után második szakképesítés is ingyen szerezhető, vagy 

   további 2 év felkészüléssel iskolánkban érettségi vizsga tehető. 
 

A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola mindkét képzési helyéhez tartozik egy-egy jól felszerelt, és 

évről-évre fejlesztett tanüzem, amely a szakmai gyakorlati képzések bázisa, de a diákélet (szakmai versenyek, 

osztálytalálkozók, szerenád, külföldi iskolák fogadása, stb.) színhelye is. Az Apagyi Tanüzemben és a 

Tiszaberceli Tanüzemben nemcsak napi órarend szerinti, hanem rövidebb összefüggő (hetesi), és hosszabb 

összefüggő (nyári) gyakorlatok is teljesíthetők pedagógus felügyelete mellett. A többnapos gyakorlatok kiválóan 

alkalmasak a hosszabb munkafolyamatok megismerésére, de jó lehetőség az önállóságra szoktatásban, és a társas 

együttélés íratlan szabályainak megtanulásában. 
 

Intézményünk évek óta, széles partneriskolai kapcsolatot ápol hazai és külföldi iskolákkal. Rendszeresen részt 

veszünk szakmai és nem szakmai versenyeken, és cseregyakorlatokon. Tanulóink közül minden évben 30-40 fő 

jut el külföldre (Erdélybe, Hollandiába, Szlovákiába, stb.) esetenként több hetes szakmai gyakorlatra. Úgy 

gondolom, ez mindenképpen figyelemre méltó szakmai és nyelvtanulási lehetőség. 

 

Kérem, hogy tekintsétek át a következő 2016/17 tanévre vonatkozó szakmai kínálatunkat!   

Kérdéseitekkel bátran kereshetitek iskolánkat telefonon, személyesen, nyílt napjainkon, illetve kövessétek 

figyelemmel honlapunkat! 

Elérhetőségeink: 

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2. Telefon: 42/403-750; lippai.szakkozepiskola@gmail.com 

4474 Tiszabercel, Fő u. 90.  Telefon: 42/204-600; tiszabercel.lippai@gmail.com 

    Molnár János igazgató helyettes:  30/4528775 

    Honlap: www.lippai-nyh.hu 

 

 Tisztelettel: Ferdinánd Tibor 

        igazgató  

http://www.lippai-nyh.hu/


Szakgimnáziumi képzések 

Mezőgazdaság ágazat 
  

Az Állattenyésztő és állategészségügyi technikus és a Mezőgazdasági technikus a mezőgazdaság szakmacsoport, 

Mezőgazdaság ágazatába tartozó képzések 

Tanulmányi terület kódja: 001 (Nyíregyháza) 

 

Képzési idő: 4+1 év  
9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és a „Mezőgazdaság” ágazatba tartozó szakmai tantárgyak oktatása folyik. 

A 12. évfolyam végén érettségi vizsgával zárul (szakmai érettségi tantárggyal is). 

A 13. évfolyamon kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak szerepelnek, a választott Állattenyésztő és 

állategészségügyi technikus, vagy Mezőgazdasági technikus szakirányban. A 13. évfolyam szakmai vizsgával zárul. 

 

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus  

  

Képzési helyszín: Nyíregyháza 

 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának arány a teljes képzési időtartam alatt: 50-50% 

 

Szakmai tantárgyak 9-12. évfolyamon: 

 

Munkahelyi egészség és biztonság, Foglalkoztatás II., Foglalkoztatás I., Állattenyésztés I., Anatómia és élettan 

I., Takarmányozástan, Takarmánynövény-termesztés, Állatok egészségvédelme I., Mezőgazdasági 

alapgyakorlatok, Gazdálkodási alapismeretek, Gazdálkodási alapgyakorlatok 

  

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, ill. elvégezteti az állattenyésztési 

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

Állat-egészségügyi 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  

  

A végzettséggel (5 év) leggyakrabban betölthető munkakörök:  

Élőállat minősítő (mezőgazdasági), Háztáji mezőgazdasági technikus, Karantén felügyelő, Mezőgazdasági 

laboratóriumi technikus, Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló, Állategészségőr, Állat-egészségügyi asszisztens, 

Állat-egészségügyi technikus,  Állatkórházi ápoló, Állatorvosi szaksegéd (felcser), Betegállat-gondozó,  Önálló 

gazda; Őstermelő; Juhtartó és – tenyésztő; Lótenyésztő;  Sertéstartó és –tenyésztő; Szarvasmarhatartó  és -

tenyésztő; Tehenész műszakvezető; Baromfitartó és -tenyésztő; Keltetőgép-kezelő; Pulykatenyésztő 

  
ÉRDEMES TUDNI , hogy az Állattenyésztő  és állategészségügyi technikus valamint a Mezőgazdasági technikus szakmák 

tantárgyai és érettségi vizsgája teljesen azonos a 9-12 évfolyamon. 

 A két ’szakképesítés’ csak 13. évfolyamon történő választással válik szét egymástól.  

Érettségi 



Kertészet és parképítés ágazat 
  

A Parképítő és fenntartó technikus a mezőgazdaság szakmacsoport,  

Kertészet és parképítés ágazatába tartozó képzés 

 

Tanulmányi terület kódja: 002 (Nyíregyháza) 

 

Képzési idő: 4+1 év  
9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és a „Kertészeti és parképítés” ágazatba tartozó szakmai tantárgyak 

oktatása folyik. 

A 12. évfolyam végén érettségi vizsgával zárul (szakmai érettségi tantárggyal is). 

A 13. évfolyamon kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak szerepelnek. 

A 13. évfolyam szakmai vizsgával zárul.  
 

Képzési helyszín: Nyíregyháza 

 

Parképítő és fenntartó technikus 

 

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 arány a teljes képzési időtartam alatt: 50-50% 
 

Szakmai tantárgyak 9-12. évfolyamon: 

Növénytan, Termesztési alapismeretek, Termesztési alapismeretek gyakorlat, Műszaki alapismeretek, Műszaki 

alapismeretek gyakorlat, Vállalkozási és kereskedelmi alapok, Kertészeti munkavállalói ismeretek, 

Növényismeret, Növényismeret gyakorlat, Kertfenntartás, Kertfenntartás gyakorlat, Kertfenntartás műszaki 

ismeretei, Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat, Kerttörténet, Kerttervezés, Kerttervezés gyakorlat, 

Számítógépes szakrajz gyakorlat, Kerttechnika, Kerttechnika gyakorlat, Geodézia, Geodézia gyakorlat, 

Parképítés műszaki ismeretei, Parképítés műszaki ismeretei gyakorlat 

 

A szakképesítéssel rendelkező többek között képes: 

- Középszintű vezetői feladatokat, irányítási, szervezési feladatokat ellátni 

- Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni 

- Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát 

- Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni, Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni 

- Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat, Növényápolást végezni, végeztetni 

- Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani 

- Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni 

- Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni 

- Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni 

- Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni 

- Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani 

- Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani 

- Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni 

- Parkfenntartási, gondozási munkát végezni 

 

A végzettséggel (5 év) leggyakrabban betölthető munkakörök: Díszfaiskolai kertész, Dísznövénykertész és 

parképítő, Faiskolai kertész, Faiskolai lerakatvezető, Faiskolai munkás,  Kertépítő és –fenntartó, Kertépítő 

kertész, Kertépítő munkás, Kertgondnok, Park- és kertépítő -gondozó, Parkápoló, Parképítő, Parkfenntartó, 

Parkkarbantartó, Parkkezelő, Parkosító, Parkrendező, Sziklakertépítő. 

  
ÉRDEMES TUDNI, hogy az Parképítő és fenntartó technikus képzés országosan is viszonylag új és ritka. Térségünkben 

csak iskolánk folytat ilyen oktatást. 

Érdemes azt is megfigyelni, hogy szakmai programja sokszínű változatos, sok féle tantárgyakat tanít. 

A Parképítő és fenntartó technikus nem „egyszerűen a parkokba kertekbe történő kiültetéssel”, hanem táj és 

kertépítészeti tervezéssel, létesítmények (öntözés, kerti tavak, utak, pihenőterek stb.) létrehozásával is foglalkozik. 

Érettségi 



Szakközépiskolai képzések 

Gazda 
 

Tanulmányi terület kódja: 003 (Nyíregyháza); 007 (Tiszabercel) 

Képzési idő: 3 év; 9-11 (11. osztály elvégzése után végén szakmai vizsga) 
Képzési helyszín: Nyíregyháza, Tiszabercel 
 
Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának arány a teljes képzési időtartam alatt: 30-70% 

 
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 

 
A szakképesítéssel rendelkező képes lesz: 
- Talaj-előkészítést, vetést végezni 

- A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni 

- Növényápolást végezni 
- Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni 
- Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani 
- Állatot takarmányozni 
- Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani 
- Állatot szaporítani 
- Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni 
- Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni 
- Kereskedelmi tevékenységet végezni 
- Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni 
- Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni 
- Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni  

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

Állat- és növénytermesztő, Önálló gazda, Őstermelő 
 

„A szakmai vizsga megkezdésének feltétele a Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély 
(T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória). 

 
 
A „Gazda” képesítés megszerzése után további egy tanév alatt megszerezhető a :   
Állattartó szakmunkás, Biogazdálkodó végzettség. 
  

ÉRDEMES TUDNI, hogy 

 a Gazda szakmai képzés mindkét helyszínen tanulmányi ösztöndíjjal támogatott, a képzés teljes ideje alatt. 

 A tanulmányi ösztöndíj mértéke alapvetően a tanulmányi eredménytől függ. 

ÖSZTÖNDÍJ 



Kertész 
 

Tanulmányi terület kódja: 004 (Nyíregyháza); 008 (Tiszabercel) 

Képzési idő: 3 év; 9-11 (11. osztály elvégzése után végén szakmai vizsga) 

Képzési helyszín: Nyíregyháza és Tiszabercel 

 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának arány a teljes képzési időtartam alatt: 40-60% 

 

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.  

 

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz: 

- gyümölcstermesztési feladatokat ellátni 

- szőlőtermesztési feladatokat ellátni 

- zöldségtermesztési feladatokat ellátni 

- eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani 

- dokumentációt használni, készíteni 

- szervezési feladatokat ellátni 

- piaci előkészítést végezni 

- értékesítést végezni 

- vállalkozást alapítani, működtetni 

- tervet, kalkulációt készíteni 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

Fóliakertész, Fóliás zöldségtermesztő, kertész, zöldségtermesztés, Palántanevelő, Üvegházizöldség-termesztő, 

Zöldség- és fűszernövény-termelő, Zöldségtermesztő,  

Gyümölcsfagondozó, Gyümölcstermesztő, Szőlő- és gyümölcstermesztő, Szőlőmunkás, Szőlőoltó, -metsző, 

Szőlőtermesztő 

 

A „Kertész” képesítés megszerzése után további egy tanév alatt megszerezhető a :   
Gyógy- és fűszernövénytermesztő, Zöldség- és gyümölcstermesztő végzettség. 



Dísznövénykertész 
 

Tanulmányi terület kódja: 005 (Nyíregyháza); 009 (Tiszabercel) 

Képzési idő: 3 év; 9-11 (11. osztály elvégzése után végén szakmai vizsga) 

Képzési helyszín: Nyíregyháza, Tiszabercel 

 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya a teljes képzési időtartam alatt: 40-60% 

 

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. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz: 

- Dísznövény termesztési feladatokat ellátni 

- A törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni 

- Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni  

- Vállalkozási tevékenységet folytathatni 

- Tervezést, szervezést végezni 

- Tervet készíteni, kalkulációt végezni 

- Pályázatot írni, üzleti tervet készíteni 

- Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni  

- Szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani 

- Növényt nevelni, neveltetni 

- Növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni 

- Csomagolást végezni, végeztetni 

- Piaci előkészítést végezni, végeztetni 

- Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani 

- Értékesítést végezni, végeztetni 

- Irányítási, szervezési feladatokat ellátni 

- Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni 

- Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni 

- Kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni 

- Tevékenységét előírások szerint dokumentálni 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

Csemeteápoló, Csemetegondozó, Csemetekertész, Csemeteművelő, Csemeteválogató, Díszfaiskolai kertész, 

Dísznövény- és virágtermesztő, Dísznövény- és zöldségtermesztő, Dísznövénykertész, , Dísznövény szaporító, 

Facsemete válogató, Facsemete-ápoló, Facsemete-gondozó, Faiskolai és csemetekerti kertész, Faiskolai kertész, 

Faiskolai lerakat vezető, Faiskolai metsző, szemző, Faiskolai munkás, Faiskolai szaporítóanyag-előállító, 

Faiskolai termesztő, Kertgondnok, Növényházi dísznövénytermesztő, Szabadföldi dísznövénytermesztő, 

Üvegházidísznövény-termesztő, Virágkertész, Virágtermesztő, Virágzöld termelő.  

 

  
ÉRDEMES TUDNI, hogy 

 a Dísznövénykertész szakmai képzés mindkét helyszínen tanulmányi ösztöndíjjal támogatott, a képzés teljes ideje alatt. 

 A tanulmányi ösztöndíj mértéke alapvetően a tanulmányi eredménytől függ. 

ÖSZTÖNDÍJ 



 

 

 

Virágkötő és virágkereskedő 
 

Tanulmányi terület kódja: 006 (Nyíregyháza), 010 (Tiszabercel) 

Képzési idő: 3 év; 9-11 (11. osztály elvégzése után végén szakmai vizsga) 

Képzési helyszín: Nyíregyháza, Tiszabercel 

 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya a teljes képzési időtartam alatt: 40-60% 

 

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. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz: 

- virágkezelést, - előkészítést végezni, 

- szaktanácsot adni a növények kiválasztására, ápolására vonatkozóan, 

- virágdíszeket készíteni (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei), 

- vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni, 

- marketingtevékenységet végezni, 

- megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet, 

- megszervezni és lebonyolítani a készletezést, a raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a 

készletekkel, 

- megszervezni és lebonyolítani az értékesítést, 

- ellátni a virágüzlet, virágszalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

Kereskedő, Virágkereskedő, Bolti eladó, Virágbolti eladó, Piaci,utcai árus, Koszorúkötő 

 

A „Virágkötő és virágkereskedő” képesítés megszerzése után további egy tanév alatt megszerezhető a: 

Virágdekoratőr végzettség. 


