
Felvételi tájékozató a 201

Intézmény OM azonosítója
és neve:

036410  A
Sellyei Mezőgazdasági

Szakközépiskolája és Kollégiuma

Intézmény címe, telefon

�: 7960 Sellye, Zrínyi u. 2

℡: 73/480-234; 73/480

Intézmény honlapja és e

�:www.mezogazd
�szakkepzo.sellye@gmail.com

Intézmény vezetője: 

Pályaválasztási ügyekben felvilágosítást nyújt
Csőke Edit igazgatóhelyettes

Nyílt nap: 2018.október 17. 

 

 

• Telefonos, vagy e
8-14 óráig a hét minden munkanapján fogadunk.

Tanulóink számára a traktorvezetői engedély

elvételi tájékozató a 2019/2020-a

Intézmény OM azonosítója 
neve: 

AM DASzK,  
aságiSzakgimnáziuma, 

skolája és Kollégiuma 

Intézmény címe, telefon és fax száma:  

: 7960 Sellye, Zrínyi u. 2        

234; 73/480-388    

Intézmény honlapja és e-mail címe:  

www.mezogazd-sellye.sulinet.hu; www.daszk.hu
pzo.sellye@gmail.com 

Intézmény vezetője: Simon Éva 

Pályaválasztási ügyekben felvilágosítást nyújt
Csőke Edit igazgatóhelyettes 

Nyílt nap: 2018.október 17. 
8.30 óra 

 
Pót-nyílt nap:  

2018. november 14. 
 8.30 óra 

 

Telefonos, vagy e-mailes egyeztetés alapján érdeklődőket
14 óráig a hét minden munkanapján fogadunk.

Tanulóink számára a traktorvezetői engedély megszerzését biztosítjuk

as tanévre 

www.daszk.hu,     

Pályaválasztási ügyekben felvilágosítást nyújt: 

alapján érdeklődőket 
14 óráig a hét minden munkanapján fogadunk. 

egszerzését biztosítjuk . 



Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Érettségi vizsgára felkészítés 

Kód 0042  

Képzések SzakgimnáziumMezőgazdasági 
gépésztechnikus 

Szakközépiskolásokérettségi 
vizsgára felkészítő képzése  

Képzési idő 4+1 év 2 év 

Alkalmazott tanterv 

• Szakgimnáziumi közismereti 
és szakképzési kerettantervre 
épülő helyi tanterv 

• mezőgazdasági 
szakközépiskolai ágazati oktatás. 

• Szakközépiskolások 
érettségi vizsgára felkészítő 
képzése  

 

Oktatás fő jellemzője 

• választható idegen nyelv 
azangol vagy német nyelv,  
• Szakmai alapozó ismeretek 
oktatása 
• Ágazati érettségivel 
betölthető munkakör: 

FEOR 8211/3 Fémtermék 

összeszerelő 

• mellékszakképesítésként 
megszerezhető OKJvégzettség: 

51 621 01Agrár vállalkozó 

• 13. évfolyam utáni kimenet: 

Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 

• választható idegen nyelv 
az angol vagy német 
nyelv 
 

• 13. évfolyam utáni 
kimenet: 
 

Érettségi 

 

Oktatás egyéb 
jellemzője 

Összefüggő nyári gyakorlat 10. 
és 11. évfolyamon  

140 – 140 óra 
_ 

Felvehető létszám 40 fő 34 fő 

Felvételi felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján 

felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján 

 

  

 

 



Szakközépiskola: 

Kód 0043  

Képzés Mezőgazdasági gépész Mezőgazdasági gépjavító 

Képzési idő 3 év 1 év 

Alkalmazott tanterv 

• szakközépiskolai 
közismereti és szakképzési 
kerettantervre épülő helyi 
tanterv, 

• mezőgazdaság, ágazati  
    oktatás 

 

Mezőgazdasági gépész 
szakképesítésre ráépülő 
képzés 
 
• szakközépiskolai 

szakképzési 
kerettantervre épülő helyi 
tanterv, 

• mezőgazdaság, ágazati  
    oktatás 

Oktatás fő jellemzője 

• választható idegen 
nyelv:angol vagy német  
• Szakmai elmélet és 
gyakorlat 
 
• Szakmai vizsga: 

Mezőgazdasági gépész 

 

• Szakmai elmélet és 
gyakorlat 

 

• Szakmai vizsga:   
Mezőgazdasági gépjavító 

Oktatás egyéb jellemzője 

 Összefüggő nyári gyakorlat 

140 – 140 óra 

T kategóriás jogosítvány 
megszerzése a vizsga feltétele 

_ 

Felvehető létszám 66 fő 28 fő 

Felvételi felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján 

felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján 

 

 

 

 

 



Szakközépiskola: 

Kód 0044 0045 

Képzés Családi gazdálkodó Kistermelői élelmiszer 
előállító, falusi vendéglátó 

képzési idő 3 év 3 év 

Alkalmazott tanterv 

• szakközépiskolai 
közismereti és 
szakképzési 
kerettantervre épülő helyi 
tanterv, 

• mezőgazdaság, ágazati  
    oktatás 

 

• szakközépiskolai 
szakképzési 
kerettantervre épülő helyi 
tanterv, 

• mezőgazdaság, ágazati  
    oktatás 

Oktatás fő jellemzője 

• választható idegen nyelv: 
angol vagy német  
• Szakmai elmélet és 
gyakorlat 
• A képzésre SNI-s és 
tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekek is jelentkezhetnek 
• Szakmai vizsga:  

Családi gazdálkodó 

• választható idegen nyelv: 
angol vagy német  
• Szakmai elmélet és 
gyakorlat 
• A képzésre SNI-s és 
tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekek is jelentkezhetnek 
• Szakmai vizsga:  
Kistermelői élelmiszer 
előállító, falusi vendéglátó 

Oktatás egyéb jellemzője 

  

Összefüggő nyári gyakorlat 

140 – 140 óra 

 

Összefüggő nyári gyakorlat 

140 – 140 óra 

Felvehető létszám 33 fő 28 fő 

Felvételi felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján 

felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján 

 

 

 

 



Felnőttképzés 

Intézetünk komoly múltra tekint vissza a felnőttképzés területén: 1974-ben Felnőttképzési 
Központként működött. Ezt a régi hagyományt őrizve igyekszünk a térség felnőttképzését 
felölelni és biztosítani a hallgatók számára az egész életen áttartó tanulás és a szakmai tudás 
megújulásának lehetőségét. A képzések tervezésénél figyelembe vesszük a térségben 
gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók munkaerő-piaci igényét, ezzel segítve a végzett 
hallgatók munkába állási lehetőségét. Képzéseinket önköltséges formában indítjuk, mely 
kedvező képzési lehetőséget biztosít.   

Felnőttképzési kínálatunk: 
 
- Aranykalászos gazda OKJ 31 621 02  

- Kerti munkásOKJ  21 622 01  

- Méhész OKJ 32 621 02 

- Mezőgazdasági gépész OKJ 34 521 08  

- Mezőgazdasági vontató vezető „T” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLLÉGIUM
 
 
Minden - kollégiumi ellátást igénylő 
tudunk a kollégiumban férőhelyet biztosítani. A 
vidékről bejáró és helyben lakó tanulóknak menzai 
ellátást kínálunk.  

 
 
Nyaranta kirándulócsoportoknak és turistáknak 
tudunk szállást biztosítani a kollégiumban és 
vendégszobáinkban. 

 

 

 

Intézményük képzési struktúrája biztos alapot nyújt a továbbtanuláshoz, a felsőoktatási 
intézményekbe való helytálláshoz és a munkaerőpiacon történő érvényesüléshez.

 

Köszönt és vár benneteket a 

 

OLLÉGIUM 

kollégiumi ellátást igénylő - tanulónknak 
tudunk a kollégiumban férőhelyet biztosítani. A 
vidékről bejáró és helyben lakó tanulóknak menzai 

 
 A kollégiumunk új szárnnyal bővült. Az új épületben a 
modern kor elvárásainak megfelelő környezet várja 
tanulóinkat.  
 
A szabadidő hasznos eltöltését számítógép terem és 
konditerem biztosítja. 
 
 
 

Nyaranta kirándulócsoportoknak és turistáknak 
llást biztosítani a kollégiumban és 

Intézményük képzési struktúrája biztos alapot nyújt a továbbtanuláshoz, a felsőoktatási 
intézményekbe való helytálláshoz és a munkaerőpiacon történő érvényesüléshez.

Köszönt és vár benneteket a Sellyei Szakképző Iskola

tantestülete! 

 

 

A kollégiumunk új szárnnyal bővült. Az új épületben a 
modern kor elvárásainak megfelelő környezet várja 

A szabadidő hasznos eltöltését számítógép terem és 

Intézményük képzési struktúrája biztos alapot nyújt a továbbtanuláshoz, a felsőoktatási 
intézményekbe való helytálláshoz és a munkaerőpiacon történő érvényesüléshez. 

Sellyei Szakképző Iskola 


