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Intézmény OM azonosítója és neve: 036410/033  

Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
 

Intézmény címe:  8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady E. u. 8.  

Telefon:   85/312-051; 

Intézmény honlapja: www.szechenyiszki.hu,  

E-mail címe: szechenyi.somogyzsitfa@deliaszc.hu  

Intézmény vezetője: Tóth Krisztina igazgató 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Antics József 

  

Tanulmányi lehetőségek és a tagozatok kódjai: 

 

Technikum: 

Képzés 

kódja 

Évfolyamok 

száma 
Ágazat 

Egyéb oktatási 

jellemző 
Képzési keret (fő) Tagozat képesítés száma és neve  

1101 5 Mezőgazdaság és erdészet 
angol v. német 

idegen nyelv 
64 

5 0821 1702 Erdésztechnikus  

(Erdőgazdálkodás, Vadgazdálkodás 

szakmairányok) 

1102 5 Mezőgazdaság és erdészet 
angol v. német 

idegen nyelv 
32 

5 0810 1708 Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 

 

Az erdésztechnikus szakmában az ágazati alapvizsga után (10. évf.) választható szakmairányok: erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás. 

  

http://www.szechenyiszki.hu/
mailto:szechenyi.somogyzsitfa@deliaszc.hu


Szakképző iskola 

Képzés 

kódja 

Évfolyamok 

száma 
Szakmacsoport 

Egyéb oktatási 

jellemző 
Képzési keret (fő) Tagozat képesítés száma és neve  

1103 3 Mezőgazdaság és erdészet 
angol v. német 

idegen nyelv 
32 4 0821 1701 Erdőművelő-fakitermelő 

1104 3 Mezőgazdaság és erdészet 
angol v. német 

idegen nyelv 
32 4 0810 1707 Mezőgazdasági gépész 

 
 
 

A felvételi eljárás rendje: általános felvételi eljárás keretében. Felvételi vizsga nincs. A tanulók rangsorát az általános iskola 7. év végi és 8. félévi 

tanulmányi eredményei alapján készítjük el. 

 

Egyéb információk: 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a mezőgazdasági gépésztechnikus  és a mezőgazdasági gépész szakmában a T kategóriás jogosítvány, az 

erdésztechnikus és az erdőművelő-fakitermelő szakmában a B vagy T kategóriás jogosítvány megszerzése, amelyhez az iskola az elméleti és gyakorlati 

felkészítést kedvezményesen biztosítja. 

A tanulók minden szakmában ösztöndíjban részesülnek. 

Tanulóinknak kollégiumi férőhelyet biztosítunk. 

  



TECHNIKUS KÉPZÉS: 

1101 Szakma száma, megnevezése: 5 0821 17 02 ERDÉSZTECHNIKUS 

 Erdőgazdálkodás szakmairány 

 Vadgazdálkodás szakmairány 

Képzési idő: 

Nappali tagozaton 5 év, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Feladata: 

Az erdésztechnikus az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű 

vezetői feladatokat lát el. Együttműködik a munkahelyi vezetőkkel, közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak 

munkájának szervezésében, irányításában. 

Kompetenciaelvárás: 

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, vezetőképesség, jó tájékozódás, kitartás, szakmai elhivatottság. 

Intézményi sajátosságok: 

Az erdőgazdálkodási gyakorlatokat a tangazdaságban, erdészeti tanpályán és a SEFAG Zrt. Marcali Erdészetének két tankerületében; a vadgazdálkodási 

gyakorlatokat az intézményi vadászterületen, az iskolai vadasparkban végzik a tanulók. 

1102 Szakma száma, megnevezése: 5 0810 17 08 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS 

Képzési idő: 

Nappali tagozaton 5 év, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Feladata: 

A mezőgazdasági gépésztechnikus tevékenységére a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépekkel történő munkavégzés jellemző. A mezőgazdasági 

gépésztechnikus előkészíti, üzemelteti és javítja a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági 

rakodógépeket. Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a mezőgazdasági termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. 

Kompetenciaelvárás: 

Precíz munkavégzés, önálló döntéshozatal, jó mozgáskoordináció, kézügyesség, logikus gondolkodás, csapatmunka. 

Intézményi sajátosságok: 

A mezőgazdasági gyakorlatokat a tangazdaságban (31 hektár szántóterület) vagy külső gyakorlati képzőhelyen duális képzésben végzik a tanulók. 



SZAKKÉPZŐ ISKOLA: 

 

1103 Szakma megnevezése, száma: 4 0821 17 01 ERDŐMŰVELŐ-FAKITERMELŐ 

Képzési idő: 

Nappali tagozaton 3 év, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

Feladata: 

Az erdőművelő-fakitermelő olyan szakember, aki közreműködik az új erdők létrehozásában, az erdők ápolásában, nevelésében. 

Önállóan képes fakitermelési munkákat végezni. Kezeli a motorfűrészeket, erőgépeket, közelítő gépeket, rakodógépeket, erdészeti felkészítő gépeket. 

Segít a vadgazdálkodási munkákban is. 

Kompetenciaelvárás: 

Állóképesség, jó fizikum, csapatmunka, megbízhatóság, pontosság, figyelem. 

Intézményi sajátosságok: 

Az erdőgazdálkodási gyakorlatokat a tangazdaságban, erdészeti tanpályán és a SEFAG Zrt. Marcali Erdészetének két tankerületében; a vadgazdálkodási 

gyakorlatokat az intézményi vadászterületen, az iskolai vadasparkban végzik a tanulók. 

Duális partner: Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft. 

 

1104 Szakma megnevezése, száma: 4 0810 17 07 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 

Képzési idő: 

Nappali tagozaton 3 év, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

Feladata: 

A mezőgazdasági gépész a legkeresettebb mezőgazdasági szakmák egyike, amelyet a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépek kezelése jellemez. 

A mezőgazdasági gépész előkészíti, beállítja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, 

mezőgazdasági rakodógépeket. Feladatai között szerepel még a gépek karbantartása, üzemzavarok elhárítása és a gépek javításában történő közreműködés. 

Kompetenciaelvárás: 

Jó műszaki érzék, precíz munkavégzés, önálló döntéshozatal, jó mozgáskoordináció, kézügyesség. 

Intézményi sajátosságok: 

A mezőgazdasági gyakorlatokat a tangazdaságban (31 hektár szántóterület) vagy külső gyakorlati képzőhelyen, duális képzésben végzik a tanulók. 



 


