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Tanulmányi területek, tagozatkódok 

Telephelykód: 001 

Szakközépiskola 

1000 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam; szakközépiskolai 

kerettantervek; idegen nyelv: angol vagy német; a tanulmányi területre 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, 

valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető 

meg: mezőgazdasági gépész; kollégiumi elhelyezés és gyakorlati hely biztosított, 

hiányszakma, tanulmányi ösztöndíj; 

2000 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam; szakközépiskolai 

kerettantervek; idegen nyelv: angol vagy német; a tanulmányi területre 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, 

valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető 

meg: családi gazdálkodó; kollégiumi elhelyezés, gyakorlati hely, iskolai tanműhely 

biztosított, tehetséggondozás;  

3000 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam; szakközépiskolai 

kerettantervek; idegen nyelv: angol vagy német; a tanulmányi területre 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, 

valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető 

meg: kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó; kollégiumi elhelyezés és 

gyakorlati hely biztosított, hiányszakma, tanulmányi ösztöndíj; 

mailto:titkarsag@paloczi.hu


4000 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam; szakközépiskolai 

kerettantervek; idegen nyelv: angol vagy német; a tanulmányi területre 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, 

valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető 

meg: édesipari termékgyártó; iskolai tanműhely biztosított, kollégiumi elhelyezés 

biztosított, tehetséggondozás; 

5000 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam; szakközépiskolai 

kerettantervek; idegen nyelv: angol vagy német; a tanulmányi területre 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, 

valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető 

meg: erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó; iskolai tanműhely biztosított, 

kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás; 

A felvételi eljárás belső rendje 

Felvételi követelmények 

A tagozatokra való jelentkezéshez nem kell részt venni a felvételi eljárást megelőző, 

központi írásbeli felvételi vizsgán. 

A jelentkezés módja 

Az általános iskolai jelentkezési lap elküldésével történik, amelyen az iskola több 

tanulmányi területe is megjelölhető. A jelentkezési lapokon a tanulmányi terület belső 

kódját minden esetben fel kell tüntetni. 

Határidő: 2019. február 18. 

A jelentkezők rangsorolásának módja, szabályai 

A jelentkezők rangsorolása a tanulmányi eredmények, a felvételi pontok alapján történik. 

Felvételi pontok számítása 

Elérhető maximális felvételi pontszám 100 pont. Ebből: 

 a hozott pontszám 50 pont lehet. A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei 

alapján magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem és idegen nyelv 

tantárgyakból. Amennyiben a tanulót mentesítették valamely – az előzőekben felsorolt – 

tantárgyból az értékelés, minősítés alól, akkor a helyettesítő tantárgyak sorrendje: földrajz, 

biológia, fizika, kémia. 

 A felvételi pontok számítása során a hozott pontszám (tantárgyi eredmények) kétszeresét 

vesszük figyelembe, és az így kapott pontszámok alapján alakítjuk ki a végleges rangsort. 

A felvételi rangsor kialakításánál az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben 

részesítjük a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a 

jelentkezőt, akinek a lakóhelye az iskola településén található. A hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetet a jelentkezési lap mellé csatolt határozattal kérjük igazolni. 

A tanulmányi területekre sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A szakértői véleményt kérjük 

csatolni. 

2019. március 18-ig nyilvánosságra hozzuk az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola 

honlapján. 



A felvételi eredmények közlése 2019. április 30. A felvételi jegyzéknek megfelelően 

megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános 

iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában történik. 

Rendkívüli felvételi eljárás 2019. május 6-17. 

Az örkényi Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium az alábbi képzéseket indítja a 2019/2020-as tanévben: 

Szakközépiskolai képzés 

34 521 08 mezőgazdasági gépész – 3 év 

A képzés a központi programokra épül, a helyi tantervnek megfelelő elméleti és szakmai 

gyakorlati oktatással, a mezőgazdaság szakmacsoportban. 

Célunk olyan mezőgazdasági gépész szakemberek képzése, akik jártasak a mezőgazdasági 

erő- és munkagépek karbantartásában, javításában. Hibafelvételt, hibaelhárítást, beállítást, 

beszabályozást végeznek, ugyanakkor képesek üzemeltetési feladatokat is ellátni. A képzés 

során a fiatalok tanulnak mezőgazdasági és gazdálkodási ismereteket is. A gyakorlati 

oktatáshoz szükséges feltételeket iskolánk biztosítja. 

A szakmai vizsgához szükséges mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványra a felkészítés a 

tananyag részét képezi, az első elméleti és gyakorlati vizsga ingyenes. 

A tanulók tanulmányi eredményük alapján havi 10.000–35.000 Ft ösztöndíjban 

részesülnek. 

34 814 01 Családi gazdálkodó  – 3 év 

A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények 

között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és 

egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, 

értékesítésével kapcsolatos munkákat. 

Segítséget nyújt egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életvitelük 

kialakításában. 

34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó – 3 év 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az alapanyag előállításán keresztül a feldolgozáson 

át, az elkészített élelmiszer értékesítéséig komplex feladatokat végez. A tevékenység során 

figyelembe veszi környezetének hagyományait, a tájegység jellegéből adódó egyedi 

lehetőségeket. Az általa előállított élelmiszeripari termékeket piacon, házhozszállítással, vagy 

vendégasztal szolgáltatás keretében értékesíti. Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást 

(szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. 

A tanulók tanulmányi eredményük alapján havi 10.000–35.000 Ft ösztöndíjban 

részesülnek. 

34 541 01 Édesipari termékgyártó – 3 év 

Az édesipari termékgyártó ismeri az édesipari félkész- és késztermékek szakszerű, gazdaságos 

előállításának elvi folyamatait, a cukorka-, keksz- és ostya-, a teasütemény gyártás, valamint a 

csokoládétermékek készítésének műveleteit, ezek technológiai sorrendjét. A felhasznált 

anyagok jellemzőit, az alkalmazott gépek és eszközök szerepét. A termékek kiszerelését, a 

csomagolásának módjait. 

34 541 07 Erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó – 3 év 

Az erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó képes a szakterülethez tartozó technológiai 

folyamatok elvégzésére, gépi berendezések üzemeltetésére, a biztonságos élelmiszer 

előállítására: üdítőital, ásványvíz, szikvíz, gyümölcspálinka, sör. 

 

 



Szakképesítés-ráépülés 

35 521 02 mezőgazdasági gépjavító – 1 év 

A szakma szakképesítés-ráépülésként a növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó, a 

mezőgazdasági gépész és az erdészeti gépész végzettséggel rendelkező tanulóknak ingyenes. 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek a mezőgazdasági erő és munkagépek, 

berendezések kezelésére, beállítására, karbantartására és javítására. Elvégzik a 

nagyjavításokat, átszerelik a mezőgazdasági gépeket a különböző szezonális munkákra. 

Ismerik és alkalmazzák a mérőműszereket, értenek a gépek hidraulikus rendszeréhez, az 

elektronikához. 

Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamai – 2 év 

A szakmai bizonyítványt szerzett tanulók számára 2 év alatt nappali vagy esti tagozaton 

biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést. Megteremti az érettségi, a felsőfokú 

továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a további szakmai 

végzettség megszerzésének lehetőségét. 

A képzéseket megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk! 

Ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk lányok és fiúk részére. 

Nyílt nap: 2018. november 13. (kedd)     9 órától 

Intézményünk tagja az Agrár-Szakképző Iskolák Hálózatának (ASZIH). 

Kedves nyolcadikos Diák! 

Miért tanulj az ASZIH iskoláiban? 

 mert így képes leszel önállóan gazdálkodni, önmagadat menedzselni, 

 mert így azon szakemberek egyike lehetsz, aki hozzájárul a vidék sikeréhez, 

 mert olyan ismereteket szerzel, amit a mindennapi életben is alkalmazhatsz, 

 mert mindig szükség van olyan szakemberre, aki birtokában van annak a tudásnak, 

amellyel a termőföldet szakszerűen művelni tudja, 

 mert így megalapozhatod sikeres jövődet. 

Érdemes tehát iskolánkba jelentkezni! 

Felnőttképzés 

Iskolánkban felnőttképzés keretében is van lehetőség szakmatanulásra. A jelentkezők az 

alábbi képzéseken vehetnek részt: 

 Aranykalászos gazda 

 Méhész 

 „T” kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető jogosítvány megszerzése 

 Zöldkönyv (80 órás növényvédelmi képzés) 

 Mezőgazdasági munkás 

 Falusi vendéglátó 

 Konyhai kisegítő 

 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó  

 Bevontelektródás kézi ívhegesztő 

 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 



 Lovász 

 Építő- és anyagmozgató gép kezelője  

Választható szakirányok: 

o Targoncavezető;  

o Emelőgépkezelő;  

o Útépítő- és karbantartógép kezelő;  

o Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelője;  

o Építésianyag-előkészítő gép kezelője;  

o Energiaátalakító-berendezés kezelője;  

o Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő;  

 Kerti munkás 

 Parkgondozó 

 Gyümölcspálinka-gyártó 

 Mezőgazdasági gépész 

 Családi gazdálkodó 

 Kistermelői élelmiszerelőállító 

 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 

 Kutyakozmetikus 

 Mezőgazdasági gépészmester mesterképzés 


