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Pályaválasztási rendezvény időpontja (nyílt nap): 

--  22001144..0011..1155..  1155::0000  óórrááttóóll  vváárruunnkk  mmiinnddeennkkiitt  aazz  iisskkoollaa  

bbeemmuuttaattáássáávvaall,,  ttaannggaazzddaassáágguunnkk,,  ttaannmműűhheellyyüünnkk  mmeeggllááttooggaattáássáávvaall  
 

Induló képzési formák: 

Szakközépiskolai képzéseink:  

Négy évfolyamos képzési forma.  Évente 3 osztály indul, mezőgazdasági technikus és 

élelmiszeripari szakmacsoportban, és ebben az évben először kerül meghirdetésre a 

környezetvédelmi technikus képzés. Az érettségire való felkészítés mellett szakmai 

alapozó elméleti és gyakorlati tárgyakat is tanulnak tanulóink.  

Jelentkezni a 8. évfolyam befejezése után lehet. 

 
Érettségire épülő szakképzés 

Kétéves képzés, mely a jelentkezők létszámától függően (minimum 12 fő) a következő 

szakmacsoportban történik:  

- mezőgazdasági technikus   2 év 

- élelmiszeripari technikus               2 év 

 
A mezőgazdasági technikus képzésre épülhet a vidékfejlesztési technikus, mint második 

szakképesítés. 

 

SSzzaakkiisskkoollaaii  kkééppzzéésseeiinnkk::  
 

A szakmai képzésben együtt tanulják a tanulók a közismereti és a szakmai tantárgyakat 

a választott szakmának megfelelően.  

 

JJeelleennttkkeezznnii  aa  88..  éévvffoollyyaamm  eellvvééggzzééssee  uuttáánn  lleehheett..  
 A választható szakmáink: 

- dísznövénykertész    3 év, 

- gazda      3 év, 

- kertész      3 év, 

- mezőgazdasági gépész   3 év, 

- pék      3 év, 

--  hhaalláásszz,,  hhaalltteennyyéésszzttőő                      33  éévv  
  



Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 

költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének típusa 

időtartama 

feltételei 
határ-

ideje Óra 
hónap/é

v 

I. Szakközépiskolai kézések 

01 
Mezőgazdasági 

technikus 

Érettségi 

OKJ 54 621 52 
- 4 +1év 8 általános 

2014. 

02.15. 
- 

02 
Élelmiszeripari 

technikus 

Érettségi 

OKJ 54 541 02 
- 4 +1év 8 általános 

2014. 

02.15. 
- 

03 
Környezetvédelmi 

technikus 

Érettségi 

OKJ 54 850 01 
- 4 +1év 8 általános 

2014. 

02.15. 
- 

IIII..  SSzzaakkiisskkoollaaii  kkééppzzéésseekk  

04 Dísznövénykertész OKJ 34 622 01 - 3 év 8 általános 
2014. 

02.15. 
- 

05 Kertész OKJ 34 622 02 - 3 év 8 általános 
2014. 

02.15. 
- 

06 Gazda OKJ 34 621 01 - 3 év 8 általános 
2014. 

02.15. 
- 

07 
Mezőgazdasági 

gépész 
OKJ 31 521 01 - 3 év 8 általános 

2014. 

02.15. 
- 

0088  
HHaalláásszz,,  

hhaalltteennyyéésszzttőő  
OOKKJJ  3344  662244  0011  --  33  éévv  

88  

áállttaalláánnooss  
22001144..  

0022..1155..  
  

09 pék OKJ 34 541 05 - 3 év 8 általános 
2014. 

02.15. 
- 

III.  Érettségire épülő  szakképzés 

 
Mezőgazdasági 

technikus 
OKJ 54 621 52 - 2 év érettségi 

2014. 

08.30-ig 
- 

 

 

Élelmiszeripari 

technikus 
OKJ 54 541 02 - 2 év érettségi 

2014. 

08.30-ig 
- 

Felvételi: Az iskola felvételi vizsgát nem tart.  A 9. évfolyamra jelentkező tanulók az 

általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kapcsolódnak be a felvételi folyamatba. 

 A tanulói rangsort az érdemjegyeik összegzésével kapott pontszám határozza meg. A 

pontszám kialakításához az 5-6-7. év végi, és a 8. év félévi magyar nyelv-és irodalom, 

történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá mezőgazdasági szakmacsoportban a 7. év végi 

és a 8. év félévi biológia és informatika, élelmiszeripari szakmacsoportban a 7. év végi és a 8. 

év félévi kémia és informatika jegyek kerülnek figyelembe vételre. 

 Az iskola a rangsornál, azonos pontszám esetén előnyben részesíti azt a tanulót, akinek 

a magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv érdemjegyeiből képzett 

pontszáma magasabb. További azonosság esetén az adott szakmacsoporthoz tartozó biológia-

informatika, vagy kémia-informatika tantárgy jegyeinek pontszáma, valamint a halmozottan 

hátrányos helyzet, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók részesülnek előnyben. 

 A kialakított felvételi rangsort kapja meg a Felvételi Központ, illetve az iskola a saját 

honlapján nyilvánosságra hozza. A Felvételi Központ az általános iskolák által beküldött 

jelentkezési lap és az iskolai rangsor alapján alakítja ki a felvételre javasoltak névsorát. Ez 

képezi az osztályba sorolást is. 

 A felvételről az iskola igazgatója dönt. A döntés ellen a felvételi eljárás végén a szülő 

fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartó, Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó 

Központ vezetőjéhez. 
 

Iskolánk:  
Iskolánk nagy hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari szakirányok 

oktatásával foglalkozik. A szakoktatáshoz kapcsolódó gyakorlati képzéseinket saját 

tanműhelyünk és tangazdaságunk biztosítja. 


