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T Á J É K O Z T A T Ó 
2020/2021. évi tanévi felvételi eljáráshoz 

 

Oktatott szakmák 

(OKJ szerinti megnevezés) 

OKJ szám A terület iskolai kódja és elnevezése (Ezt 

kell a jelentkezési lapra írni!)  

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK 

ERDÉSZTECHNIKUS 54 623 02 1001 mezőgazdaság szakmacsoport 

FAIPARI TECHNIKUS 54 543 01 1002 faipar szakmacsoport 

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS 54 850 02 1003 környezetvédelem szakmacsoport 

KERTÉSZTECHNIKUS 54 622 01 1004 mezőgazdaság szakmacsoport 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK 

SZŐLÉSZ-BORÁSZ 34 541 06 2001 élelmiszeripar szakmacsoport 

KERTÉSZ 34 622 02 2002 mezőgazdaság szakmacsoport 

ERJEDÉS- ÉS ÜDÍTŐITAL-IPARI TERMÉKKÉSZÍTŐ 34 541 07 2003 élelmiszeripar szakmacsoport 

 

 

A TECHNIKUMI KÉPZÉSEK 

A képzés 5 éves: 

- A 9-12. évfolyamon érettségire felkészítő közismereti és szakmai képzés is folyik. 

- A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga matematika, magyar, történelem tantár-

gyakból 

- A 13. évfolyamon szakmai és idegen nyelvi képzés zajlik. 

- A 13. évfolyam befejezése után nyelvi érettségi és emelt szakmai érettséginek megfelelő tech-

nikusi vizsga van. 

Jelentkezni a következő szakmacsoportokra (szakképesítésekre) lehet:  
 

1001 Mezőgazdaság szakmacsoport 

(Erdésztechnikus) 

- 5 éves képzés  

- technikumi programtervre épülő képzés. 

1002 Faipar szakmacsoport 

(Faipari technikus) 

- 5 éves képzés  

- technikumi programtervre épülő képzés. 

1003 Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport 

(Környezetvédelmi technikus) 

- 5 éves képzés  

- technikumi programtervre épülő képzés. 

1004 Mezőgazdaság szakmacsoport 

(Kertésztechnikus) 

- 5 éves képzés  

- technikumi programtervre épülő képzés. 

 

Iskolánk középfokú képzési célú technikum és szakközépiskola. A teljes képzési idő 5 év. A tehetség-

gondozásról előkészítőkön, fakultációs órákon gondoskodunk. A kiemelkedő képességű tanulókat ta-

nulmányi és szakmai versenyekre is felkészítjük. 
 

mailto:rothszki@axelero.hu


Beiskolázási létszámunk a 2020/2021-es tanévben a mezőgazdaság szakmacsoportban 80 fő (er-

dész) + 40 fő (kertész), a faipar szakmacsoportban 20 fő, a környezetvédelem szakmacsoportban 40 fő. 

 

Pedagógiai Programunk szerint a képzésünk célja általánosan művelt, érettségizett, jó szakembe-

rek nevelése, akik képesek ellátni a szakképesítésüknek megfelelő területeken a középfokú vezetői mun-

kakörök feladatait, alkalmasak önálló vállalkozásra, felsőfokú továbbtanulásra. A 13. szakmai évfolya-

mon való továbbhaladás és a felsőfokú továbbtanulás előfeltétele a sikeres érettségi vizsga, hiszen a jövő 

technikusait, mérnökeit neveljük.  Az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítésünk természettudo-

mányos irányultságú, matematika, biológia, német és angol nyelv, valamint ágazati szakmai tár-

gyakból emelt szintű érettségire készítünk fel. 
 

Erdésztechnikus: 
Mezőgazdaság ágazat erdészet és a vadgazdálkodás területének 5 éves képzése, amely érettségivel és 

technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az erdésztechnikus az erdőgazdálkodás, a vadgaz-

dálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű ve-

zetői feladatokat lát el. Együttműködik a munkahelyi vezetőkkel, közreműködik a szakmai feladatok vég-

rehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezésében, irányításában.További információk: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pd 

 A technikusi vizsga előfeltétele a „B” típusú jogosítvány megléte. 
 

Faipari technikus: 

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

A faipari technikus a bútoripari, épület-asztalosipari, fűrészipari termékek gyártásában vesz részt. Gyárt-

mánytervezési, gyártáselőkészítési, gyártásszervezési, termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségel-

lenőrzési feladatokat lát el, melyhez digitális technikát használ. További információk: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pd 
 

Környezetvédelmi technikus: 

Környezetvédelem és vízügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Természetvédelem szakmairány, Hulladékhasznosító, -

feldolgozó szakmairány, Környezetvédelem szakmairány, Igazgatás szakmairány. Napjainkban egyre fon-

tosabb a környezetvédelem. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy 

mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb 

egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját. További információk: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pd 
 

Kertésztechnikus: 

Mezőgazdaság ágazat kertészeti területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szak-

képzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Dísznövénytermesztő, virágkötő szakma-

irány, Zöldségtermesztő szakmairány, Gyümölcstermesztő szakmairány, Gyógynövénytermesztő szakma-

irány, Parképítő és fenntartó szakmairány. A kertész szakma széleskörű ismereteket nyújt a kertészeti ága-

zathoz tartozó termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó feladatok terüle-

tén. A kertész feladata a szőlő- és gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövényt- és dísznövénytermesztés, 

valamint a kertek építése és gondozása. További információk: https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pd. 
 
 

A SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK 

 

2001 Élelmiszeripari szakmacsoport (Szőlész-borász) 

- 3 éves képzés 

- szakképző iskolai programtervre épülő képzés. 

2002 Mezőgazdaság szakmacsoport (Kertész) 

- 3 éves képzés 

- szakképző iskolai programtervre épülő képzés. 

2003 Élelmiszeripari szakmacsoport (Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó) 

- 3 éves képzés 

- szakképző iskolai programtervre épülő képzés. 

 
Az egyes szakirányok oktatását kellő számú jelentkező esetén tudjuk megkezdeni! 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pd
https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pd
https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pd
https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pd


Iskolánkban a szakközépiskolai képzések képzési helyszíne az iskola Kertészeti Telephelye (Sopron, 

Bánfalvi u. 48-50.).  
Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezéseket az általános felvételi eljárás szabályai szerint bíráljuk el. 

Az eljárásról és a határidőkről az általános iskolák tájékoztatják a szülőket és a tanulókat. A nyílt napokon 

és érdeklődés esetén egyéb esetekben iskolánk is segíti az érdekeltek eligazodását. A felvétel az általános 

iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.  

A mezőgazdasági, élelmiszeripari és a környezetvédelem szakmacsoportba jelentkezők esetén a magyar, 

a matematika és a biológia tantárgyak 7. év végi és a 8. félévi osztályzatait átlagoljuk, majd az előbbi két 

időpontra vonatkozóan az összes tárgy tantárgyi átlagát kiszámítjuk, és megfelelő összegzéssel állapítjuk 

meg a tanulói pontszámot. A faipar szakmacsoportot választóknál a biológia helyett a rajzot vesszük fi-

gyelembe.  

A sajátos nevelési igényű és a magatartási, beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdő tanulók esetében – 

szükség esetén – más felvételi tárgyat jelölünk ki. A tanuló (szülő) kérése szerint a történelem, idegen 

nyelv, fizika, kémia valamelyikét. 

Az iskola által szervezett elbeszélgetés a személyes kapcsolat kialakítását, a tájékozódást, a pályaválasz-

tás finomítását szolgálja.  (Az időpontokról a jelentkezőket levélben tájékoztatjuk.) A felvételi eljárásban 

szerezhető összes pontszám 25 pont. A jelentkezők rangsorolása az elért pontszámok alapján történik.  

 

Kizáró ok a technikumi képzések esetén: a nyolcadik osztály félévekor elégtelen tantárgyi osz-

tályzat, valamint a diszkakulia fennállása. A szakgimnáziumi képzésekre 3,5 átlag felettiek általában ered-

ményesen pályáznak. 

 Kizáró ok a szakképző iskolai képzések esetében NINCS! 

 

Az iskolánkban oktatott szakképzések munkaköri egészségügyi alkalmassághoz kötött foglalkozások. Ta-

nulóink évente egészségügyi szűrésen esnek át. Kérjük, a jelentkezés előtt tájékozódjanak háziorvosuk-

nál, vagy a Foglalkoztatás-egészségügyi Szolgálat legközelebbi irodájában! Azok a tanulók, akik disz-

kalkulia, vagy más diagnózis miatt matematika tantárgyból felmentéssel rendelkeznek, a kötelező szak-

mai számítások miatt a szakképző évfolyamra nem nyerhetnek felvételt! A hat- vagy nyolcosztályos gim-

náziumok azon tanulói, akik eredményes, bukásmentes tanulmányokat folytatnak, a felvételi eljárás során, 

vagy később, átvétel révén kerülhetnek iskolánkba.  
 

Nyílt nap: 2019. november 13., november 28., és december 11. 

MINDEN ALKALOMMAL 1230-kor kezdünk. 

Helyszín: Sopron, Szt. György u. 9. 
 

A nyílt napon tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat az intézmény Pedagógiai Programjáról, bemutatjuk 

az oktatás során használt eszközöket, ismertetjük az iskolai felvételi eljárást, tájékoztatást adunk az isko-

lai és a kollégiumi házirendről.  

Iskolánkban működik matematika, számítástechnika, vadgazda, nyelvvizsgára előkészítő, biológia és ké-

mia szakkör, illetve egyetemre előkészítő tanfolyam, lövészklub, fafaragó érdeklődési kör, virágkötészet, 

kosárlabda, kézilabda, labdarugó és atlétika szakosztály. A tömegsportot szolgálja az iskolai bajnokságok 

rendszere.  

Angol és német nyelv tanulására jelentkezhetnek diákjaink. Nyelvvizsgára és emelt szintű nyelvi érettségi 

vizsgára való felkészítésen, fakultatív órákon adunk segítséget tanulóinknak.  

Tandíj, illetve kötelező alapítványi hozzájárulás nincs. Iskolánk országos beiskolázású. A felvett tanulók 

– ha igénylik – kollégiumunkban elhelyezésben, teljes ellátásban részesülnek. 

Az ágazati alapvizsgát követően valamennyi képzésünk esetében a tanulmányi eredménytől függő ösztön-

díjban részesülnek tanulóink. 

 

Sopron, 2019. október 18. 

 

 

 Hoczek László József  

 igazgató 
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