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Felvételi tájékoztató 2021/2022 tanév 
 

Nyílt napok (Tata, Új út 19.): 

- 2020 november 11. (kedd) 8.00-tól  

- 2021. január 13. (szerda) 15.00-tól  

 

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2020. november 11. (kedd) 16.00-tól 

 

Tanulmányi területeink a 2021/2022-es tanévre 

Tanulmányi 
terület 
kódja 

Szakmacsoport 
Képzési 

idő 
(év) 

A 
megszerezhető 
szakképesítés 

száma 

A szakképesítés 
megszerzéséhez 

szükséges 
végzettség 

Felvehető 
létszám(fő) 

 0001 mezőgazdasági technikus 5  5 0811 17 09 8 általános 34 

 0002 sütő és cukrászipari technikus 5  5 0721 05 13 8 általános 34 

 0003 kertésztechnikus 5  5 0812 17 06 8 általános 34 

 0004 gazda 3  4 0811 17 04 8 általános 25 

0005 kertész 3  4 0812 17 05 8 általános 25 

 0006 mezőgazdasági gépész 3  4 0810 17 07 8 általános 25 

 0007 pék 3  4 0721 05 11 8 általános 25 

 0008 pék-cukrász 3  4 0721 05 12 8 általános 25 

 

További lehetőségek: 

 

1. Érettségi vizsgára épülő szakképzés azok számára, akik más iskolában szerezték meg az érettségi 

bizonyítványt: 

-mezőgazdasági technikus (képzési idő 2 év) 

-sütő-és cukrászipari technikus (képzési idő 2 év) 
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2. Mezőgazdasági gépész végzettséggel rendelkezők számára mezőgazdasági gépjavító ráépülés 

(felnőttképzés 1 év). 

Technikumi képzésről: 

5 éves tanulmányi időt jelent, mely során első két évben a választott ágazatnak (mezőgazdaság vagy 
élelmiszeripar) megfelelő alapoktatás zajlik. A 10. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul, melynek teljesítése 
után lehet ágaszati szakmairányt választani. Mezőgazdasági technikumon belül ez lehet állattenyésztés 
vagy növénytermesztés. Kertésztechnikusnak készülőknél az alábbi szakmairányok választhatók: 
dísznövénytermesztő, virágkötő; gyógynövénytermesztő; gyümölcstermesztő; parképítő és –fenntartó; 
zöldségtermesztő. Ezek közül az első két szakmairány indítására várunk tanulókat. Sütő-cukrászipari 
technikumon nincs választható szakmairány, azaz mindenki sütő-cukrászipari technikus lesz a végzettség 
megszerzésekor. Technikumban matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből 
ugyanaz a tananyagtartalom, mint a gimnáziumban! Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi 
vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi lehetőséggel. Az érettségi megkezdődik a 4. tanulmányi év 
végén, célszerűen három tantárgyból (magyar, történelem, matematika) és folytatódik az 5. tanév végén 
idegen nyelv és szakmai tantárgyakból. Ezzel kihúzódik a felkészülési idő, könnyebbé válik a felkészülés, 
valamint az 5. év végi szakmai vizsga egyben technikusi és érettségi vizsga is lesz. Nem kell ötödik érettségi 
tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. A technikusi vizsga emelt 
szintű érettségi tantárgynak számít, ami nagy előnyt jelent a továbbtanulni vágyoknak. A technikumi 
képzésbe jelentkezők számára további előny, hogy a képzésük alatt tanulmányi eredményüknek megfelelő 
ösztöndíjat kapnak minden hónapban, továbbá a képzés során megkötött munkaszerződésekkel egyéb 
pénzösszeghez juthatnak a tanulók. Iskolánk Jávorka autósiskolája révén pedig kedvezménykehez juthatnak 
a jogosítványuk megszerzéséhez. Az iskola tangazdagsági és az egyre bővüli duális képzőhelyi partnerek 
száma biztosítja a gyakorlatorientált képzést, mellyel tényleges gyakorlati tudást kapnak tanulóink. 

Szakképző iskolai képzésről: 

3 éves tanulmányi időt jelent, mely során az első tanévben az ágazatnak megfelelő (mezőgazdaság vagy 
élelmiszeripar) alapoktatásban részesülnek a tanulók. A 9. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul, melynek 
teljesítése után lehet ágaszati duális képzőhelyekre kikerülni gyakorlati képzésre. Gazda képzés esetében 
ekkor kell választani szakmairányt, mely állattenyésztő vagy növénytermesztő lehet. A szakképző iskolai 
képzés során a 9. évfolyamon szakképzési ösztöndíjat kapnak a tanulók, a későbbi évfolyamokon (10.-11.) 
pedig duális képzés folyik, melynek során elsősorban munkaszerződés keretén belül kapnak pénzt a 
tanulók, vagy aki önhibáján kívül nem tud részt venni duális képzésben, az szakképzési ösztöndíjat kap. 

 

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 szakmáknál Élelmiszeriparhoz kapcsolódó szakmáknál 

matematika matematika 

történelem történelem 

idegen nyelv idegen nyelv 

informatika informatika 

biológia kémia 
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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. 

 

_____________________________________ 

Tasnádiné Sipos Mariann 

igazgató 

 

 

 

 

 
 


