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2019/2020-ban induló szakmák iskolánkban 

 
0001 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 

 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) szakközépiskolai 

kerettantervek emelt szintű oktatás református hittan tantárgy(ak)ból emelt óraszám 

református hittan tantárgy(ak)ból a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények alapján a felvételi eljárás során a 
vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges élelmiszeripar 

szakmacsoport a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó  

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított 

 

 

0002 Szerkezetlakatos 

 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) szakközépiskolai 

kerettantervek emelt szintű oktatás református hittan tantárgy(ak)ból 

emelt óraszám református hittan tantárgy(ak)ból a tanulmányi területen oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre egyéb pszichés 

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

küzdő tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények alapján a felvételi 
eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges gépészet 

szakmacsoport a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: épület- és szerkezetlakatos  

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, Gyakorlati hely biztosított kötelező hit-

és erkölcstan oktatás 

 

 

0003 Kőműves 

 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) szakközépiskolai 

kerettantervek emelt szintű oktatás református hittan tantárgy(ak)ból emelt óraszám 
református hittan tantárgy(ak)ból a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 
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zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe 

veszik egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges építészet 

szakmacsoport a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: kőműves   

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, kötelező hit-

és erkölcstan oktatás 

 

 

0004 Szociális gondozó és ápoló 

 

szakközépiskola 
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) szakközépiskolai 

kerettantervek emelt szintű oktatás református hittan tantárgy(ak)ból emelt óraszám 

református hittan tantárgy(ak)ból a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

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

tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények alapján a felvételi eljárás 

során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges szociális 

szolgáltatások szakmacsoport a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés megszerzése: szociális gondozó és ápoló  

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hit-és erkölcstan oktatás 

 

 

0005 Kertészet és parképítés 

 
szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) szakközépiskolai 

kerettantervek emelt szintű oktatás református hittan tantárgy(ak)ból 

emelt óraszám református hittan tantárgy(ak)ból a tanulmányi területen oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre egyéb pszichés 

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

küzdő tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények alapján a felvételi 

eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges mezőgazdaság 

szakmacsoport a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: dísznövénykertész  

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, kötelező hit-

és erkölcstan oktatás 
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0006 Gazda 

 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) szakközépiskolai 

kerettantervek emelt szintű oktatás református hittan tantárgy(ak)ból emelt óraszám 

református hittan tantárgy(ak)ból a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

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

tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe 

veszik egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges mezőgazdaság 

szakmacsoport a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: gazda  
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, kötelező hit-

és erkölcstan oktatás 

 

 

0007 Családi gazdálkodó 

 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) szakközépiskolai 

kerettantervek emelt szintű oktatás református hittan tantárgy(ak)ból emelt óraszám 

református hittan tantárgy(ak)ból  a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

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

tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe 

veszik egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges mezőgazdaság 
szakmacsoport a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: családi gazdálkodó  

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, kötelező 

hittanoktatás 

 

 

0008 Kertész 

 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) szakközépiskolai 

kerettantervek emelt szintű oktatás református hittan tantárgy(ak)ból 

emelt óraszám református hittan tantárgy(ak)ból a tanulmányi területen oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe 
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veszik egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges mezőgazdaság 

szakmacsoport a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: kertész   

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,  kötelező 

hittanoktatás 

 

 

0010 Villanyszerelő 

 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) szakközépiskolai 

kerettantervek emelt szintű oktatás református hittan tantárgy(ak)ból 

emelt óraszám református hittan tantárgy(ak)ból a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre egyéb pszichés 

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

küzdő tanulók is jelentkezhetnek felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe 

veszik egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

elektrotechnika-elektronika szakmacsoport a szakképzési évfolyamok után tervezett 

kimenet a következő szakképesítés megszerzése: villanyszerelő  

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,  kötelező 

hittanoktatás 

 


