
Engedélyezett képzések a 2022-2023. 
tanévre (nappali képzés) 

Fenntartó által engedélyezett képzések, osztályok 

Technikum 

Ágazat Szakma Képzési idő Választható 

nyelv 

Mezőgazdaság és 
erdészet 

Mezőgazdasági 
technikus - 5 0811 17 
09 (2020) 

5 év angol, német 

Mezőgazdaság és 
erdészet 

Kertésztechnikus - 5 
0812 17 06 (2020) 

5 év angol, német 

 

 

Szakképző Iskola 

Ágazat Szakma Képzési idő Választható 

nyelv 

Mezőgazdaság és 
erdészet 

Gazda 3 év angol, német 

Mezőgazdaság és 
erdészet 

Kertész 3 év angol, német 

Mezőgazdaság és 
erdészet 

Mezőgazdasági gépész 3 év angol, német 

 

 

 

Szakgimnáziumi képzés 



Belső 

kód Ágazat Szakmacsoport 

Képzési 

idő 

Választható 

nyelv 

Egyéb 

információ 

(természettud. 

tárgy, 

ösztöndíj) 

Érettségivel és 

utána 

megszerezhető 

szakképesítések 

Képzési helyszín: Nyíregyháza, Krúdy köz 2. 

0001 

mezőgazdaság 

és erdészet Mezőgazdaság 4+1 

angol, 

német   

Állattenyésztő és 

állategészségügyi 

technikus 

0002 mezőgazdaság Mezőgazdaság 4+1 

angol, 

német   

Mezőgazdasági 

technikus 

0003 

Kertészet és 

parképítés Mezőgazdaság 4+1 

angol, 

német   

Parképítő és 

fenntartó 

technikus 

0004 

Erdészet és 

vadgazdálkodás Mezőgazdaság 4+1 

angol, 

német   Erdésztechnikus 

  

Szakközépiskolai képzés 

Belső 

kód Szakmacsoport 

Képzési 

idő 

Szakképesítés 

megnevezése 

Egyéb 

információ 

(idegen nyelv, 

ösztöndíj stb.) 

Felvehető 

létszám 

Képzési helyszín: Nyíregyháza, Krúdy köz 2. 

0005 mezőgazdaság 3+2 gazda tanulószerződés 42 

0006 mezőgazdaság 3+2 lovász tanulószerződés 14 



0007 mezőgazdaság 3+2 

állattartó 

szakmunkás tanulószerződés 28 

0008 mezőgazdaság 3+2 

virágkötő és 

virágkereskedő tanulószerződés 28 

0009 mezőgazdaság 3+2 dísznövénykertész tanulószerződés 28 

0010 mezőgazdaság 3+2 kertész tanulószerződés 28 

0011 mezőgazdaság 3+2 

mezőgazdasági 

gépész tanulószerződés 28 

Képzési helyszín: Tiszabercel, Fő u. 90 

0015 mezőgazdaság 3+2 gazda tanulószerződés 14 

0018 mezőgazdaság 3+2 

virágkötő és 

virágkereskedő tanulószerződés 14 

0019 mezőgazdaság 3+2 dísznövénykertész tanulószerződés 28 

0020 mezőgazdaság 3+2 kertész tanulószerződés 28 

0027 építészet 3+2 

festő, mázoló, 

tapétázó tanulószerződés 20 

  

Kollégiumi férőhely: Nyíregyházán biztosított 

  

SNI és BTMN tanulók fogadása: a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 

látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 



  

Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi 

kapcsolatok stb.): 

  

Nyílt tanítási nap: 2018. október 24. és 2018. december 12. 

  

A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény 

stb.): tanulmányi eredmény 

  

Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): csoportbontás, gyakorlati hely 

biztosított, iskolai tanműhely és tankert biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, 

szakközépiskolában tanulószerződés köthető, minden képzés esetében 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 

mezőgazdasági vontató vezetői engedély megszerzése kötelező a mezőgazdasági 

technikus, erdésztechnikus, gazda, mezőgazdasági gépész szakmák esetében; 

szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés 

(szakképesítéssel rendelkezők részére) 

 


