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Iskolánk címe, elérhetőségei: 
 

: 7184 Lengyel, Petőfi u. 5. 

: 74/ 582-513; fax: 74/482-375 
: apponyi.lengyel@deliaszc.hu honlapunk: www.apponyis.hu 

Iskola vezetője: dr. Kozári Zsolt  
 
 

Olyan képzéseket kínálunk, amely segítségével gazdálkodóvá válhatsz, 

megvalósíthatod álmaidat, és ha szeretnéd, a magad ura lehetsz. Szükség esetén 
bármikor tovább képezheted magad. Nem kell elhagynod a helyet, ahol élsz, mert 
a mezőgazdaság adta lehetőségek a helybeni megvalósítást garantálják. 

 

 

Továbbtanulási lehetőségek tagozatkódok megjelölésével: 
 

Technikum (5 év)                           tagozatkód 
(A tanuló az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. 

Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a technikusi szakmai vizsga lesz az ötödik 

érettségi tantárgy, ami emelt szintű érettségi tantárgynak számít.) 
 

➢ Mezőgazdasági gépésztechnikus           0202 

❖ közismereti képzés, választható idegen nyelv angol vagy német 

❖ mezőgazdaság ágazati oktatás   

❖ gépész tanulóink számára biztosítjuk a traktorvezetői engedély megszerzését. 

 

➢ Kertésztechnikus                   0201 

❖ közismereti képzés, választható idegen nyelv angol vagy német 

❖ mezőgazdaság ágazati oktatás  

❖ választható szakirányok: dísznövénytermesztő, virágkötő; zöldségtermesztő; 

gyümölcstermesztő; gyógynövénytermesztő; parképítő- és fenntartó; 
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Szakképző iskola (3 év)                              __   tagozatkód 
➢ Mezőgazdasági gépész                                                     0204 

Betölthető munkakörök: 

- traktorvezető; vegyszeres növényvédőgép-kezelő; 

önjáró betakarítógép-kezelő; talajjavítási vagy  

talajtisztító gépkezelő; arató-cséplő gépkezelő;  

rakodógép kezelő;fejő- és tejkezelő gép kezelője 

 
❖ 9. évfolyamon közismereti képzés és mezőgazdaság ágazati oktatás, az évfolyam 

végén ágazati alapvizsga 

❖ 10. évfolyamtól szakmai képzés 

❖ választható idegen nyelv: angol vagy német 

❖ gépész tanulóink számára biztosítjuk a traktorvezetői engedély megszerzését.  

 

➢ Kertész                                                     0203  

Betölthető munkakörök:  

- kertész; zöldségtermesztő; gyümölcsfagondozó; 

 gyümölcstermesztő;  szőlő- és gyümölcstermesztő; 

szőlőmunkás; szőlőtermesztő;  

 
❖ 9. évfolyamon közismereti képzés és mezőgazdaság 

ágazati oktatás, az évfolyam végén ágazati alapvizsga 

❖ 10. évfolyamtól szakmai képzés 

❖ választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

➢ Kistermelői élelmiszerelőállító                       0205 

  Betölthető munkakörök:  

- mezőgazdasági őstermelő; falusi vendéglátó; 

piaci, utcai zöldséges; háztartási alkalmazott;  

gazdaasszony; házvezetőnő 

 

 
❖ 9. évfolyamon közismereti képzés és élelmiszeripar ágazati oktatás, az évfolyam 

végén ágazati alapvizsga 

❖ 10. évfolyamtól szakmai képzés 

❖ választható idegen nyelv: angol vagy német 



 
 

 

A szakmával rendelkezőknek 2 éves érettségire felkészítő 

képzést indítunk. 
 

A képzések ideje alatt megszerezhető: 

 „T” és „B” kategóriás jogosítvány 

 

 

Felvételnél a korábbi tanulmányi eredmények alapján kialakított 

sorrendet vesszük figyelembe. 

Szakmai képzés esetén az egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés a képzésre való felvétel feltétele.  

Felvételi vizsga nincs, a jelentkezések elbírálása a 7. év végi és a 8. 

félévi eredmények alapján történik.  

 

A képzések iránt érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni 

az alábbi elérhetőségeken 74/582-513 /112-es mellék vagy 

20/3108507 számon Várhegyi Erzsébetnél lehet.  

  

ÉLETKÉPEK 





  



  



Kollégium 

 

Minden tanulónak, aki igényli, kollégiumunkban férőhelyet 

biztosítunk. A bejáró tanulók részére, - igény szerint - menzai ellátást 

biztosítunk.  
 

Megújult kollégiumunk:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Minden érdeklődő fiatalt szeretettel várunk 

Lengyelen az 

Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium! 
 

 

 
 


