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Tanulmányi területek, tagozatkódok 

Telephelykód: 001 

Technikum 

1000 technikum 5 évfolyam; az oktatott idegen nyelv: angol 

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 

mezőgazdaság és erdészet ágazat; a lehetséges szakképzettségi kimenet: 

mezőgazdasági gépésztechnikus; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi 

elhelyezés biztosított, mezőgazdasági vontató vezetői engedély megszerzése kötelező, 

ösztöndíj 

Szakképző iskola 

2000 szakképző iskola 3 évfolyam; az oktatott idegen nyelv: angol; 

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 

mezőgazdaság és erdészet ágazat; a lehetséges szakképzettségi kimenet: 

mezőgazdasági gépész; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés 

biztosított, mezőgazdasági vontató vezetői engedély megszerzése kötelező, ösztöndíj; 

3000 szakképző iskola 3 évfolyam; az oktatott idegen nyelv: angol; 

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 

élelmiszeripar ágazat; a lehetséges szakképzettségi kimenet: édességkészítő; 

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított; ösztöndíj; 
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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: 2023. február 22. 

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. 

2023. március 17-ig nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételi jegyzékét az iskola 

honlapján. 

A felvételi eredmények közlése 2023. április 28. 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 2023. május 8-augusztus 31. 

Az örkényi Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium az alábbi képzéseket indítja a 2023/2024-

as tanévben: 

Technikumi képzés 

5 0810 17 08 Mezőgazdasági gépésztechnikus – 5 év 

Mezőgazdaság és erdészet ágazat agrárgépész területének 5 éves érettségivel és technikus 

szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

A mezőgazdasági gépésztechnikus tevékenységére a korszerű, robotizált mezőgazdasági 

gépekkel történő munkavégzés jellemző. Előkészíti, üzemelteti és javítja a mezőgazdaságban 

alkalmazott korszerű erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági 

rakodógépeket. Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a mezőgazdasági 

termelés gépi munkáit, biztosítja a gépüzemfenntartás műszaki feltételeit. 

Kompetenciaelvárás 

Precíz munkavégzés, jó szervezési és irányítási képesség, önálló döntéshozatal, jó 

mozgáskoordináció, kézügyesség, logikus gondolkodás, csapatmunka. 



A szakképzettséggel rendelkező 

• karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket; 

• kiválasztja és előkészíti a mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet az előírt 

agrotechnikai követelmények szerinti munkák ellátásához; 

• szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat, 

rakodógépeket; 

• mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározza, hiba 

feltárást végez; 

• elvégzi a mezőgazdasági gépek, gépi berendezések javítását; 

• irányítja a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását; 

• a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket telepíti és kezeli; 

• piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági vállalkozást. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű 

mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni, mezőgazdasági vállalkozást 

működtetni. A képzés ideje alatt mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” 

kategóriás jogosítványt szereznek a képzésben résztvevők. 

Szakképző iskolai képzés 

4 0810 17 07 mezőgazdasági gépész – 3 év 

Mezőgazdaság ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 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. 

A szakképzettséggel rendelkező 

• karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket; 

• előkészíti a mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet, mezőgazdasági 

rakodógépet az előírt agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához; 

• szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat, 

rakodógépeket; 

• kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket; 

• elhárítja a mezőgazdasági gépek, gépészeti berendezések üzemzavarait; 

• közreműködik a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések javításában. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű 

mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni. A képzés ideje alatt 

mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás jogosítványt is szereznek 

a tanulók. 

4 0721 05 02 Édességkészítő – 3 év 

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az 

édességkészítő az ember egyik legkedvesebb élelmiszereit, az édességeket és a sós 

aprósüteményeket készíti. Neki köszönhetően élvezhetjük a csokoládék, a teasütemények, a 

kekszfélék, a drazsék, a bonbonok nyújtotta kellemes élményeket, és még sok-sok más 

termékük teszi élvezetesebbé mindennapjainkat. Az édességkészítő képes arra, hogy 

kézműves és ipari körülmények között is megfelelő édességeket készítsen. 

Kompetenciaelvárás 

Kézügyesség, ízérzékelés, együttműködés, elkötelezettség, megismerés. 

A szakképzettséggel rendelkező 

• technológiai, illetve termelési számításokat végez; 



• átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat; 

• a munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket, berendezéseket, eszközöket; 

• kezeli a gépeket, berendezéseket; 

• édesipari félkész és késztermékeket készít; 

• a készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak, illetve elvégzi a raktározást; 

• a hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot; 

• alapanyagot, készterméket vizsgál, illetve ellenőriz; 

• gyártásközi vizsgálatokat végez. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti az édességeket, szeretne igényes munkát kiadni a 

kezéből, aki elkötelezettséget érez a nemes nyersanyagokból készült termékek iránt. 

 

A képzéseket megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk! 

Ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk lányok és fiúk részére. 

Nyílt nap: 2022. október 20. (csütörtök)     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. 

Nemzetközi lehetőségek 

Az Erasmus+ program keretében tanulóink Európa számos országában szakmai gyakorlaton 

vehetnek részt, mely illeszkedik a hazai képzési rendszerbe és színesíti itthoni 

tanulmányaikat. 

A „Határtalanul” program keretében lehetőség van Erdélyben, Délvidéken és Kárpátalján is 

tanulmányúton részt venni. 

Érdemes tehát iskolánkba jelentkezni! 


