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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2020/2021. TANÉV 

 

 

Pályaválasztási kiállítás (Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok) 

 

2019. november 7. (csütörtök)  9.00 - 17.00 

2019. november 8. (péntek)  9.00 - 17.00 

2019. november 9. (szombat)  9.00 - 17.00 

 

 

Nyílt napok (Tata, Új út 19.) 

2019. november 12. (kedd)  8.00-tól 

2020. január 15. (szerda)  15.00-tól 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2019. november 12. (kedd) 16.00-tól 

 

 

Induló képzéseink: 

Technikumi képzések (5 év) 

A közismereti oktatással párhuzamosan az ágazati szakképzési kerettanterv 

szerinti elméleti és gyakorlati képzés folyik. A tanulók technikusi végzettséget 

szerezhetnek. Mezőgazdasági, kertészeti és élelmiszeripari szakmacsoportban 

tervezünk osztályt indítani. 

Jelentkezni a 8. évfolyam elvégzése után lehet. A felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német.  

 

Szakképző iskolai képzések (3 év) 

A képzés keretében 3 év alatt szakképesítést szereznek a tanulók. A szakképzési 

kerettanterv szerint párhuzamosan folyik az elméleti, gyakorlati és közismereti 

képzés. A gyakorlati oktatás iskolai tanműhelyekben és külső üzemi formában 

történik. A támogatott szakmák tanulói tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. 

A képzésekre a 8. évfolyam elvégzése után lehet jelentkezni. Egészségügyi és 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.  
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Tanulmányi területeink:  

 

Tanulmányi 

terület 

kódja 

Szakmacsoport Kép-

zési 

idő 

(év) 

A 

megszerezhető 

szakképesítés  

OKJ száma 

A szakképesítés 

megszerzéséhez 

szükségek 

végzettség 

Fel-

vehető 

létszám 

(fő) 

0001 
mezőgazdasági 

technikus 
5 54 621 03 8 általános 34 

0002 

sütő és 

cukrászipari 

technikus 

5 54 541 07 8 általános 34 

0003 kertésztechnikus 5 54 622 01 8 általános 34 

0004 gazda 3 34 621 01 8 általános 25 

0005 kertész 3 34 622 02 8 általános 25 

0006 
mezőgazdasági 

gépész 
3 34 521 08 8 általános 25 

0007 pék 3 34 541 05 8 általános 25 

0008 pék-cukrász 3 34 541 11 8 általános 25 

 

 

 

További lehetőségek: 

- érettségi vizsgára épülő szakképzés azok számára, akik más iskolákban 

szerezték meg az érettségi bizonyítványt: 

mezőgazdasági technikus (képzési idő 2 év) 

sütő- és cukrászipari technikus (képzési idő 2 év) 
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Felvételi: 

Az iskola felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők rangsorolása általános iskolai 

tanulmányi eredményeik alapján történik.  

A pontszám kialakításához az alábbi tantárgyak év végi (8. osztály félévi) 

jegyeit vesszük figyelembe:  

mezőgazdasághoz kapcsolódó 

szakmák 

élelmiszeriparhoz kapcsolódó szakmák 

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 

matematika matematika 

történelem történelem 

idegen nyelv idegen nyelv 

informatika informatika 

biológia kémia 

 

 

Rólunk: 

Iskolánk nagy múltú intézmény, 75 éve képez mezőgazdasági és élelmiszeripari 

szakembereket. Tehetséges tanulóinkat segítjük a tanulmányi versenyekre való 

felkészülésben. Kiemelt szerepet tulajdonítunk a munkára nevelésnek.  

Az iskolai életet igyekszünk színessé tenni sport-, szabadidős és kulturális 

tevékenységekkel. 

Saját autósiskolánkban lehetőség van „B” és „T” kategóriás vezetői engedély 

megszerzésére.  

Távol lakó tanulóink részére kollégiumi elhelyezést biztosítunk. A kollégiumi 

ellátás ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni.  

 

 

 


