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TAGINTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA
2022/2023. TANÉV - OM: 910003
A felvételire vonatkozó jogszabályok:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
- 2020. évi 12/2020. (II.2.) Kormányrendelet a szakképzési törvény végrehajtásáról
- 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet a 2021/22-es tanév rendjéről
1. Képzések 9. évfolyamon
1.1. Technikumi képzés
A 9-10. évfolyamon ágazati alapozó képzés folyik. A közismereti tantárgyak mellett elkezdődik a szakmai
tantárgyak tanulása. A 11. évfolyamtól már a választott Szakmajegyzék szerinti szakmát tanulják. A 12. év
végén a tanulók a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tesznek. A képzés befejezésekor tett szakmai
vizsga egyben emelt szintű érettségi vizsgát is ad. Szakmai ösztöndíjrendszer a 9-10. évfolyamon.
A technikumi osztályokban oktatott idegen nyelv az angol és német.
Képzési idő: 5 év
Belső Képzési
kód
idő

Tanulmányi
terület

Oktatott
idegen
nyelv

0011

5 év

Kereskedelem
ágazat

angol

012

5 év

Turizmusvendéglátás
ágazat

angol

Egyéb jellemzők
Elvárás az átlagon felüli informatikai tudás,
logisztikai és szervező képesség, számolási
készség, fizikai aktivitás, csapatmunka.
Azoknak ajánljuk, akik kereskedelmi
vénával
rendelkeznek,
nyitottak
a
kereskedelem új formáira, az online világra.
Érettségi vizsga után megszerezhető
szakképesítés:
Kereskedő és webáruházi technikus
Feladata a kereskedelmi egység szabályszerű
működése, áruforgalmi tevékenység tervezése, elemzése, értékelése, gazdasági, jogi és
marketing ismeretek alkalmazása, elektronikus kereskedelem különböző formáinak
elindítása és működtetése, a fizikai valóságban és online működő lehetőségek alkalmazása, elektronikus beszállító rend-szerek
folyamatszervezése, logisztikai informatikai
megoldásai.
A turizmus és vendéglátás területén a
tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába
jutnak, átfogó elméleti és gyakorlati
ismereteket szereznek iskolai és munkahelyi
környezetben. Megismerik a gasztroturizmus, aktív és kreatív turizmus világát is.
Érettségi vizsga után megszerezhető
szakképesítések:
Szakács szaktechnikus:
A vendéglátóipar termelési és irányítási
területén, kihelyezett vagy fix éttermi

Felvehető
létszám
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konyhán az egység vezetéséért felelős
szakember.
Középés
felsővezetői
feladatokat lát el mint pl. főszakács
helyettes, főszakács, élelmezésvezető. A
különböző rendezvények fő koordinátora a
catering tekintetében. Elvárás a remek
ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, jó kommunikációs készség.
Feladata
a
vezetőszakács
helyettes
pozícióban végrehajtja, illetve végrehajtatja
a meghatározott feladatokat, vezetőszakácsként
végrehajtatja
az
általa
meghatározott feladatokat és ellenőrzi
azokat. Árut rendel, árut vesz át, árut
raktároz szakosítva, betartja és betartatja a
HACCP
szabályzatot,
megérti
és
felhasználja a
technológiai műveletek
leírását idegen nyelven.
Cukrász szaktechnikus:
A cukrászatokban beszerzési-raktározási,
termelési, értékesítési tevékenységet végez.
Irányít, kialakítja az egység üzletpolitikáját,
marketing stratégiáját, megtervezi, vezetői,
koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését. Elvárás a jó kommunikációs,
problémamegoldó készség, kreativitás, nagy
terhelhetőség. Irányítja , szervezi, ellenőri az
árubeszerzési,
raktározási,
termelési
tevékenységet, közvetlenül kijelöli a
feladatokat, munkaidő-beosztást, ellenőrzi a
végzett munkát. Ismeri és képes alkalmazni
a szakterülete idegen nyelvi szókincsét,
bemutatja, népszerűsíti az egység szolgáltatásait, cégarculatot, megtervezi az
egység működését, termelő és értékesítő
tevékenységet végez.
Vendégtéri
szaktechnikus:
A
vendéglátó
egységben
a
beszerzésiraktározási,
termelési,
értékesítési
tevékenységet végzi, irányítja. Ápolja az
üzleti és vendég-kapcsolatokat, gondoskodik
a megfelelő árukészletről. Elvárás a jó
kommunikációs,
problémamegoldó
képesség, nagy terhel-hetőség, stressztűrő
képesség.
Alkalmazza
a
működési
szabályokat, üzleti levelezést folytat,
kínálatot tervez, étlap-itallapot állít összeg,
figyelemmel kíséri az árukészletet, szállítási
szerződéseket köt, megrendeléseket készít,
ajánlatot készít a megrendelők részére,
rendezvényeket
tervez,
szervez
és
lebonyolít.

0013

5 év

Mezőgazdaság
és erdészet
ágazat

angol

A területhez tartozik a növénytermesztés,
állattenyésztés, kertészet, erdőgazdálkodás, a
mezőgazdaság gépesítése, vadgazdálkodás.
Érettségi vizsga után megszerezhető
szakképesítések:
Mezőgazdasági technikus: Elvárás a
mezőgazdasági munkákhoz való affinitás.
Feladatai:
Piackutatáson
alapulóan
megtervezi,
elindítja
vállalkozását,
anyagbeszerzési, készletezési értékesítési
tevékenységet végez, beállítja, ellenőrzi,
karbantartja, üzemelteti a mezőgazdaságban
alkalmazott
erőés
munkagépeket,
elektronikai berendezéseket. Elvégzi a
fontosabb gazdasági állatfajok tartási,
takarmányozási, tenyésztési feladatait, a
fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok,
termesztését, környezetkímélő termelési
technológiákat
alkalmaz,
elvégzi
a
mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését, írányítja a termelési feladatokat
ellátó személyeket.
Erdésztechnikus: Az erődgazdálkodás,
vadgazdálkodás és a környezetvédelem
területén középfokú végzettséget igénylő
munkaköröket középszintű vezetői feladatok
lát el. Együttműködik a munkahelyi vezetőkkel, közreműködik a szakmai feladatok
végrehajtásában. Elvárás az ügyes mozgás,
állóképesség, jó fizikum, vezetőkészség, jó
tájékozódás, kitartás. Ismeri az erdei
ökoszisztéma tényezői, képes termőhelyfeltárást végezni, tud szaporítóanyagot
előállítani, közreműködik az erdőművelési
munkákban, erdősítéseket végez, ellátja az
erdővédelmi feladatokat, irányítja, elvégzi a
fakitermelési
munkákat,
kezeli
az
erdőgazdasági erő- és munkagépeket,
alkalmazza a digitális eszközöket az
erdőben, közreműködik a vadászatokban.
Kertésztechnikus:
Széleskörű ismereteket nyújt a kertészeti
ágazathoz tartozó termesztési, forgalmazási,
műszaki feladatok területén. Elvárás a
természet szeretete, állóképesség, jó
fizikum,
kézügyesség.
Feladata
a
gyümölcsöskert, szőlőskert, zöldségkert,
gyógynövény kert, díszkert, parkfenntartási,
parképítési feladatok önálló ellátása.
Mezőgazdasági gépésztechnikus: Tevékenységére
a
korszerű,
robotizált
mezőgazdasági gépekkel történő munkavégzés jellemző. Feladata a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek,
önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági
rakodógépek előkészítése, üzemeletetése és
javítása, hibafeltárás, irányítja a gépek
üzemfenntartását. Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a
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mezőgazdasági termelés gépi munkáit,
műszaki feltételeit. A képzés ideje alatt „T
kat. jogosítványt szereznek a tanulók.
Elvárás a precíz munkavégzés, önálló
döntéshozatal, logikus gondolkodás.
Mezőgazdasági gépésztechnikus: Tevékenységére a korszerű , robotizált mezőgazdasági gépekkel történő munkavégzés
jellemző. Elvárás: precíz munkavégzés,
kézügyesség, logikus gondolkodás. Feladata
a mezőgazdaságban használt erő- és
munkagépek,
önjáró
betakarítógépek,
mezőgazdasági rakodógépek előkészítése,
üzemeltetése és javítása, karbantartása.
Kiválasztja az előírás szerinti munkák
ellátásához
szükséges
gépcsoportot,
szakszerűen üzemelteti azokat, hibafeltárást
végez. Piackutatáson alapulóan megtervezi,
elindítja és működteti a mezőgazdasági
vállalkozást. Vállalkozóknál, szolgáltatóknál
irányítja a mezőgazdasági termelés gépi
munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. A
képzés ideje alatt a mezőgazdasági gépek
közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás
jogosítványt
szereznek
a
képzésben
résztvevők
az
iskolában
működő
Autósiskola szervezésében.
1.2. Szakképző iskolai képzés
A 9. évfolyamon ágazati alapozó képzés folyik. A 10. évfolyamtól már a választott Szakmajegyzék szerinti
szakmát tanulják. A gyakorlati képzés a 10. évfolyamon duális képzőhelyen vagy az iskola tangazdaságában
történik. A képzés szakmai vizsgával zárul. Szakmai ösztöndíjrendszer a 9. évfolyamon, szakképzési
munkaszerződés duális képzésben a 10-11. évfolyamon.
A szakképző iskolai osztályokban oktatott idegen nyelv az angol.

Belső Képzési
kód
idő

0014

3

Tanulmányi terület

Kereskedelem
ágazat

Oktatott
idegen
nyelv

Egyéb jellemzők

Felvehe
tő
létszám

angol

A szakmacsoporton belül kiemelt hangsúlyt
kap a gyakorlatorientált duális képzés,
melynek során a tanulók megismerik a
szakma szépségeit, nehézségei, fejlődésének
irányát, az új technológiákat, digitális
eszközöket. Előtérbe kerül a szakmai idegen
nyelv.
Kereskedelmi értékesítő. Elvárás
az
önállóság,
kommunikációs
készség,
csapatmunka, empátia, digitális eszközök
használata. Feladata a vásárlói igényel
felmérése,
áruk
és
szolgáltatások
bemutatása, kialakítja az üzlet polcképét,
kezeli, ellenőrzi az árukészletet, feltölti az
eladóteret áruval, esetenként kezeli a
pénztárgépet, kezeli a vevői panaszokat,
kezeli a gépeket, eszközöket.
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0015

3 év

Turizmusvendéglátás ágazat

angol

A turizmus-vendéglátás területén a tanulók
korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak,
elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek
iskola, munkahelyi környezetben
Cukrász: A cukrász cukrászsüteményeket,
fagylaltokat, bonbonokat és díszmunkát állít
elő, ügyel az ízbéli változatosság, esztétikus
megjelenítésre, a megrendelők igényeire.
Elvárás a kreativitás. stressztűrő képesség,
nagy terhelhetőség. Feladata a rendelések
felvétele, alapanyagok kiválasztása, a termékekhez a hozzávaló mennyiségek kiszámítása, tészták, töltelékek, bevonatok
elkészítése. Munkáját kézzel és gépekkel
végzi, sütési és főzési műveleteket végez,
kéziszerszámokkal a termékeket megadott
méretőre alakítja, díszíti. A kisült tésztákat
krémekkel rétegezi, bevonja, díszíti, alkalmi
megrendelésekre díszmunkákat, csokoládé
bonbonokat készít. fagylaltokat főz.
Szakács: A szakács élelmiszerekből
ételeket, fogásokat készít ízérzékével és
kreativitásával, fűszerekkel, ízesítőkkel.
Kihelyezett vagy fix éttermi konyhán
dolgozó szakember, aki több területen,
közétkeztetés, hidegkonyhán, protokoll vagy
a la carte szakácsként dolgozik. Elvárás a
remek ízérzék, nagy terhelhetőség, stressztűrő képesség, kreativitás. Feladata a
vezetőszakács utasításai alapján ételt készít,
tálal, díszít a szakmaiság, esztétikusság
figyelembe vételével, előkészítő, befejező
műveletek hajt végre, árut rendel, árut vesz
át, raktároz, betartja és betartatja a HACCP
szabályzatot, tudatosan alkalmazza a
konyhatechnológiai eljárásokat.
Pincér-vendégtéri
szakember:
Vendéglátó egységben fogadja az érkező
vendégeket, igény szerint ételt és italt ajánl,
felszolgálja, kínál, utántölt, rendben tartja az
asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a
fizettetést. Elvárás a jó kommunikációs
készség, állóképesség, nagy terhelhetőség,
empátia.
Feladata
az üzemeltetéssel
kapcsolatos teendők ellátása, részt vesz az
áru szakszerű minőségi, mennyiségi
átvételében, tárolásában. Barista, sommelier
tevékenységet végez, megszervezi saját és
munkatársai munkáját.
Panziós-fogadós: Elvárás a széleskörű
tájékozottság, jó kommunikációs készség,
vendégszeretet, szervezőképesség. Feladata
a vendéglátóhely üzemeltetése, marketing
tevékenység, konyhát üzemeltet, biztosítja a
karbantartásokat. A takarítást folyamatosan
biztosítja, a vendégek számára programokat
szervez, gazdálkodási és pénzügyi ügyeket
intéz, kapcsolatot tart más szolgáltatókkal,
szállasadókkal.
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0016

3 év

Mezőgazdaság és
erdészet ágazat

angol

Mezőgazdasági gépész: A legkeresettebb
mezőgazdasági szakmák egyike, amelyet a
korszerű, robotizált mezőgazdasági gépek
kezelése jellemez. elvárás a jó műszaki
érzék,
precíz
munkavégzés,
önálló
döntéshozatal, kézügyesség. Feladata a
mezőgazdasági erő- és munkagépek
berendezések karbantartása, előkészíti a
mezőgazsági
gépcsoportot
az
előírt
agrotechnikai
követelmények
szerinti
feladatok
ellátásához,
szakszerűen
üzemelteti a mezőgazdasági gépeket,
traktorokat, kombájnokat, rakodó gépeket.
Kezeli a precíziós gazdálkodást segítő
elektronikai rendszereket, elhárítja a
mezőgazdasági
gépek
üzemzavarait,
közreműködik a mezőgazdasági erő- és
munkagépek, berendezések javításában.
A mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez
szükséges „T” kategóriás jogosítványt
szereznek a képzésben résztvevők az
iskolában
működő
Autósiskola
szervezésében.
Kertész: Feladata a szőlőtermesztés, a
gyümölcstermesztés,
zöldség-,
gyógynövény- és dísznövénytermesztés,
kertek építése és gondozása. Elvárás a
természet szeretete, állóképesség, jó
fizikum,
kézügyesség.
Feladta
a
gyümölcsöskert, szőlőskert, zöldségkert,
gyógynövény kert, díszkert, parkfenntartási
és parképítési feladatainak irányítás mellett
való ellátása.
Gazda: A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mező-gazdasági
munkák végzéséhez szükséges elmélet,
fizikai és gyakorlati felkészültséggel,
vállalkozói alapismeretekkel rendelkezik.
Elvárás az általános mezőgazdasági
munkákhoz
való
affinitás,
önálló
munkavégzés, gyors döntések meghozatala.
Feladata
a
talaj-előkészítés,
vetés,
növényápolás, élelmezési, takarmányozási
célra termesztett növények betakarítása,
tárolása,
gyümölcs,
zöldség,
szőlőtermesztési
alap-feladatok,
ellátása,
tartástechnológiai feladatok végrehajtása,
állatok takarmányozása, állatjóléti feladatok,
mező-gazsági gépek karbantartása, üzemeltetése, önálló agrárgazdasági vállalkozás
működtetése.
Erdőművelő-fakitermelő:
Közreműködik az új erdők létrehozásában, az
erdők
ápolásában.
Önállóan
képes
fakitermelési munkákat végezni. Kezeli a
motorfűrészeket,
erőgépeket,
rakodógépeket. Elvárás a jó állóképesség, jó
fizikum megbízhatóság, figyelem. Feladata a
legfontosabb fa- és cserjefajok felismerése,
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0017

3 év

Építőipar ágazat

angol

0018

3 év

Gépészet ágazat

angol

fakitermelés
végzése,
erdőművelési
feladatok,
vállalkozás
indítása
és
működtetése, erő- és munkagépek kezelése
és
karbantartása,
vadgazdálkodási
berendezéseket készítése.
Kőműves: Elvárás az állóképesség, jó
fizikum, jó szemérték és térlátás,
kézügyesség.
Feladata
az
épületek
alapjainak,
legfőbb
szerkezeteinek
létrehozása, boltívek lépcsők építése, külső
és belső vakolás. Műszaki tervek
értelmezése, az alkalmazott anyagok
jellemzőinek ismerete, hozzá tartozó
technológiai utasítások ismerete és betartása.
Festő, mázoló, tapétázó:. Feladata a
különféle alapfelületek festése, mázolása,
díszítése, megóvása a környezet hatásaival
szemben. Utólagos hőszigetelést készít,
felújítási munkákat végez kül- és beltérben.
Kézi és gépi festési technológiákat alkalmaz,
önállóan dolgozik. Elvárás az ügyes mozgás,
jó fizikum, jó szemmérték és térlátás,
kézügyesség.
Ács: Az ács építi a tetőt, bont és felújít,
állványzatokat épít és zsaluzatokat szerel.
Elvárás az ügyes mozgás, állóképesség, jó
fizikum, jó szemmérték és térlátás,
kézügyesség. Feladata a munkavégzés
feltételeinek ellenőrzése, helyszíni mérések,
műszaki
dokumentáció
értelmezése,
anyagok, eszközök biztosítása, összeállítja,
elhelyezi a pillérek, falak zsaluelemeit,
megtámasztását, faszerkezeteket épít, felújít,
beépít, működteti a munkavégzéshez
szükséges gépeket, érőeszközöket.
Ipari gépész: Az ipari gépész a
gyártósorok
berendezéseinek,
kisegítő
részegységeinek szerelését, karban-tartását,
javítását végzi. Egyszerű munkadarabokról
műszaki rajzot készít. A szakrajz alapján
meghatározza a szerelési feladatok menetét,
sorrendjét. Munkája során a gépészetben
általánosan használt kéziszerszámokat és
kisgépeket szakszerűen és biztonságosan
használja. Feladata a kézi és gépi forgácsoló
beren-dezések szerelése, üzembe helyezése,
áramlástechnikai gépek szerelése, javítása,
hibaelhárítása.
Forrasztott,
hegesztett
kötéseket készít. Elvárás az önállóság,
felelősségtudat, precizitás.
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0019

3 év

Fa- és bútoripar
ágazat

angol

Asztalos: Az asztalos a bútoripari, épületasztalosipari,
fűrészipari
termékek
gyártásában vesz részt. Elvárás térlátás,
precizitás, digitális kompetencia. Feladata:
helyszíni felmérés, gyártási folyamatokban
való részvétel, gyártáshoz szükséges gépek
beállítása, bútoripari termékek gyártási
folyamatában való részvétel, egyéb faipari
termék készítése, beépítése.
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2. A felvételi rangsorok kialakítása
A felvételi pontszámot az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei átlaga adja.
3. Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
felvétele
A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló
esetében a jelentkezéskor csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó
szakértői véleményét. Valamennyi tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
4. A felvételi eljárás ütemezése
2022. 02. 18.:
A felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje a középiskolába.
2022. 03. 16.:
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása a középiskolában.
2022. 03. 21-22.: A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2022. 04. 12.:
A végleges felvételi jegyzék továbbítása a Felvételi Központnak.
2022. 04. 22.:
A Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a felvett tanulók névsorát.
2022. 04. 29.:
A középiskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Március első hetében szóbeli elbeszélgetés történik a tanulókkal világnézeti kérdésekről előzetes értesítés
alapján a szülőkkel együtt. Felvétel feltétele az iskola keresztény értékrendjének elfogadása.
Jelentkezés a kollégiumba:
A 2022/2023. tanévben a tagintézményben a kollégium nem üzemel.
További információk a:




https://sztj-tech.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizokn
ek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi honlapokon találhatók.
telefon elérhetőség 57/540-260

Jászapáti, 2021. október 20.

