
 

 

 

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI  

SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

BEISKOLÁZÁSI NYÍLT NAPOT RENDEZ 

2019. október 24-én 8:30 –tól kezdődően 

Nyíregyházán (Nyíregyháza, Krúdy köz 2.) és 

Tiszabercel (Fő u.. 90) 

2019. december 18-án 8:30 –tól kezdődően 

Nyíregyházán (Nyíregyháza, Krúdy köz 2.)  

Ezekre minden 8. osztályos  tanulót szeretettel várunk! 

 

A NYÍLT NAPOK PROGRAMJA: 

 Általános tájékoztató a szakképzési rendszer átalakulásáról 

 Általános tájékoztató az intézmény életéről és szakirányairól 

 Szakmai és közismereti tanítási órák szervezett látogatása 

 Játékos vetélkedők 

 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 
 
A képzés közvetlen célja a szakmai vizsgára történő felkészítés. 
 
9-11. évfolyamokon közismereti tantárgyak és tanévenként egyre növek-
vő szakmai óraszámban a választott szakmához tartozó szakmai tantár-
gyak oktatása folyik. 
 

 
A gyakorlati órák száma magas. 
A 11. évfolyam szakmai vizsgával zárul.  
A képzés idejére iskolánkkal tanulószerződés köthető. 
 

 
Továbbtanulási lehetőségek a sikeres szakmai vizsga után 
A második szakképesítés is költségtérítés nélkül megszerezhető. 
 
A szakképesítéssel már rendelkezők korhatár nélkül, két év alatt érettsé-
gi vizsgára készülhetnek fel. 
 
 

 

Kertész (szakközépiskola) 
Azonosító száma: 34 622 02 

 

Képzési helyszín: Nyíregyháza  

Tiszabercel 
A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövé-
nyek szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben  
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. 

 

 
Gazda (szakközépiskola) 

Azonosító száma: 34 621 01 
 

Képzési helyszín: Nyíregyháza  

Tiszabercel  
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák 
végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállal-
kozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazda-
sági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, kör-
nyezetkímélő technológiákkal képes elvégezni 
 

Szakmairányai:  Állattenyésztő 
  Növénytermesztő 
  Lovász 
 

 

 

Mezőgazdasági gépész 
Azonosító száma: 34 521 08 

 

Képzési helyszín: Nyíregyháza  

 

A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógé-

pek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az 

agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
 

 

Mezőgazdasági gépész 
Azonosító száma: 34 521 08 

 

Képzési helyszín: Nyíregyháza  

 

A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógé-

pek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az 

agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése. 

 

Festő, mázoló, tapétázó 
Azonosító száma: 34 582 04 

 

Képzési helyszín: Tiszabercel  

 

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület elő-

készítése - előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat 

felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési 

technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. 

Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a tech-

nológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.  



 
 

SZAKGIMNÁZIUM 

 

Képzési idő: 5 év  

9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és a „Mezőgazdaság” szakma-

csoportba tartozó szakmai tantárgyak oktatása folyik. 
 

A 12. évfolyam végeztével a négy kötelező közismereti és egy komplex 

szakmai tantárgyból tesznek ágazati érettségi vizsgát. 
 

Továbbtanulási lehetőségek a sikeres érettségi után 

 Felsőoktatásban 

 Technikusképzésben 

 Szakközépiskolai képzésben (második szakképesítés) 
 

 
Szakgimnázium 

 

Kertésztechnikus 
 

Azonosító száma: 54 622 01 

 

Képzési helyszín: Nyíregyháza  

Szakmairányai:   

Dísznövénytermesztő, virágkötő 

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényhá-
zi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállal-
kozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. 
Virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken virágköté-
szeti tevékenység végzésére alkalmas. Virágkezelést, -előkészítést végez, 
virágdíszeket készít (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi 
díszei). 

Zöldségtermesztő 

Feladata zöldségnövények szaporítása, telepítése, a zöldségnövények ter-
mesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek 
üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. 
A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását. 
Munkáját elsősorban szabadföldön, kisebbik részét termesztőlétesítményben 
végzi.  

Gyümölcstermesztő 

A gyümölcstermesztő feladata gyümölcsültetvények létesítése, a gyümölcs-
termő növények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével 
kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása 
és értékesítése. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalko-
zás indítását. 

Gyógynövénytermesztő 

A korszerű ökológiai, agronómiai, műszaki és menedzsment ismeretek birto-
kában a gyógynövények termesztését tervezi, a termesztéstechnológiai mun-
kafolyamatokat végzi, irányítja, ellenőrzi. A gyógynövények átvételét, elsőd-
leges feldolgozását, tárolását szervezi és irányítja. 
 

Parképítő és fenntartó 

Feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntar-
tása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, 
illetve irányítói jelleggel. A parképítő és –fenntartó 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 

 

 

 

 

 

Szakgimnázium 

Mezőgazdasági technikus  

Azonosító száma: 54 621 03 

 

 

Képzési helyszín: Nyíregyháza 

 

A munkaterület rövid leírása: 

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti 

és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló fel-

adatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakembe-

rek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómi-

ai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minősé-

gi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, 

továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek. 

Szakmairányai:   Állattenyésztő  

   Növénytermesztő 

 

 

Szakgimnázium 
 

Erdésztechnikus 
 

Azonosító száma: 54 623 02 

 

 

Képzési helyszín: Nyíregyháza 
 

A munkaterület rövid leírása: Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és 

a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkakörök, 

középszintű vezetői feladatok ellátása. Együttműködés a munkahelyi veze-

tőkkel, közreműködés szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, be-

osztottak munkájának szervezése, irányítása.  

 
 

Felnőttoktatás 
 

Érettségivel rendelkezők részére 
A képzés közvetlen célja a szakmai vizsgára történő felkészítés. 
 
 

Továbbtanulási lehetőségek a sikeres szakmai vizsga után 

 Második szakképesítés megszerzése térítés nélkül 

 Felsőoktatásban 

 

Erdésztechnikus 
Azonosító száma: 54 623 02 

 

Képzési helyszín:  Nyíregyháza 

Bemeneti feltétel :  érettségi bizonyítvány 

Munkarendje:   esti oktatás  

Képzési idő:   2 év 

A munkaterület rövid leírása: Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és 

a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkakörök, 

középszintű vezetői feladatok ellátása. Együttműködés a munkahelyi veze-

tőkkel, közreműködés szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, be-

osztottak munkájának szervezése, irányítása.   


