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TÁJÉKOZTATÓ 
az esti tagozati oktatásról 

 

   Iskolánk az Erdésztechnikus (OKJ: 54 623 02) szakon hirdet esti tagozati képzést. A képzést 

abban az estben indítjuk el, ha legalább 15 fő jelentkezik! 

 

   A cél olyan szakemberek képzése, akik az erdő- és vadgazdálkodás területén a középfokú 

végzettséghez kötött szakmai munkakörök betöltésére alkalmasak. Azok a továbbtanulni 

kívánó dolgozók vehetők fel, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek: 

 érettségi vizsgát tettek; 

 igazolják, hogy egészségesek, az iskola szakirányának megfelelő pályára alkalmasak.  

 

   Az erdésztechnikus szakmai vizsga megkezdésének feltétele a „B” (személygépkocsi) vagy 

„T” (mezőgazdasági vontató) kategóriás gépjárművezetői jogosítvány.  A jogosítvány – aki 

azzal még nem rendelkezik – a képzési idő alatt is megszerezhető, a képesítő vizsga 

megkezdéséig. 

 

Felvételi vizsga nincs. A felvételi keretszám 32 fő.  Túljelentkezés esetén a felvételről a 

középiskolai tanulmányi és érettségi eredmények, a szakirányú munkahely vagy előzetes 

szakmai gyakorlat, illetve a jelentkezés sorrendje alapján az igazgató dönt. 
 

A jelentkezéshez szükséges okmányok: 

 kitöltött jelentkezési lap 

 születési anyakönyvi kivonat fénymásolata 

 részletes önéletrajz 

 érettségi bizonyítvány 

 középiskolai bizonyítvány 

 szakmunkás-bizonyítvány és oklevél (ha a jelentkező ilyennel rendelkezik) 

 orvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról  

 nyilatkozat szakképesítésről 

 

A jelentkezési határidő: 2019. július 30. 
 

   A jelentkezetteket legkésőbb szeptember 15-ig – külön érdeklődés nélkül is – értesítjük a 

felvételről.  

 

Az esti tagozati oktatás munkarendje, a tanulók kötelezettségei: 

   A tanulmányi idő 2 év.  Az iskolaév szeptembertől júniusig tart. Az esti tagozati oktatás 

alapja az egyéni tanulás, amelynek eredményességét az iskola konzultációk megszervezésével 

segíti. A nagy beiskolázási körzet miatt a konzultációkat nem hetenként, hanem évente 10 

alkalommal, négy-öt napos foglalkozás formájában bonyolítjuk le. Ezekben az időszakokban 

kerülnek sorra a beszámolók és vizsgák is.  

   A konzultációk látogatása kötelező. A tanulók a megszerzett ismeretekből, minden 

tantárgyból évente három alkalommal beszámolni kötelesek, tanév végén pedig tudásukról 

osztályozó vizsgán adnak számot.  
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A képzés során oktatott tantárgyak: 

 

I. évfolyam 

Állattan 

Műszaki alapismeretek 

Termőhelyismerettan 

Növénytan 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

Erdőműveléstan 

Vadászattan 

Erdőbecsléstan 

 

 

II. évfolyam 

Foglalkoztatási alapismeretek 

Erdőműveléstan 

Erdővédelemtan 

Erdőhasználattan 

Vadászattan 

Vadgazdálkodástan 

Élőhely-gazdálkodás 

Erdőgazdasági géptan 

Erdőrendezéstan 

Üzemgazdasági ismeretek 

 

   Az első évfolyam elvégzése után a tanulóknak kötelezően 4 hét nyári üzemi gyakorlatot kell 

letöltenie a lakhelyhez közeli erdőgazdaságnál, erdőgazdálkodónál. A gyakorlat elmulasztása 

esetén a tanuló nem folytathatja tanulmányait a 2. évfolyamon. A második évben szakdolgozat 

készítése kötelező, melynek témajavaslatát az első évfolyam végén kell leadni. 

   Nem kell a nyári gyakorlatot letöltenie annak, aki igazolja, hogy legalább 6 hónapja 

szakirányú munkahelyen dolgozik. 

   A konzultációk, beszámolók és vizsgák időszakában esti  tagozati tanulóink részére étkezést 

és szállást kérésükre térítés ellenében biztosítunk.  

   A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet, illetve a 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről kimondja, hogy azok a tanulók, akik a harmadik, 

vagy további szakképesítésüket szerzik, tandíjat fizetnek, amely nem tartalmazza az étkezés, 

tanszerek és egyéb oktatási segédletek költségét.  A tandíjat évente szeptemberben, a jelentkezett 

tanulók száma alapján állapítjuk meg.  A 2019/20-as tanévben a tandíj várható összege 360.000 Ft 

lesz.  

   A harmadik vagy további szakképesítés megszerzése esetén díjköteles a szakmai vizsga is, 

melynek mértéke a mindenkori minimálbérhez igazított. Ugyancsak díjköteles a tanév második, 

vagy további megismétlése (a meglévő szakképesítéstől függetlenül), valamint a sikertelen 

szakmai vizsga második, vagy további megismétlése. 

   A tandíjat, illetve a térítési díjat két részletben kell befizetni.  Első felét, az első konzultáción, 

szeptemberben, a második felét a februári konzultáción kell törleszteni.  A második félévtől 

kezdődően a tanulmányi eredmények alapján, 3,5 tanulmányi átlag felett tandíjkedvezmény 

kapható.  A befizetett tandíjat a tanév közben kimaradó tanulóknak nem fizetjük vissza.  Aki az 

előírt határidőig nem rendezi tartozását, az nem vehet részt az oktatásban.  A szakmai vizsga 

díját a vizsgára való jelentkezéskor kell megfizetni. 

 

Sopron, 2018. augusztus 17.     Hoczek László József igazgató 
 


