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Jelentkezési lap 

A jelentkezési lapot postán, illetve faxon, elektronikus formában – aláírt, szkennelt változatban – e-mail-ben is 

fogadja az intézmény. 

Kérjük, hogy a kért adatokat érvényes személyi okmányok alapján, pontosan töltse ki! 

Név:  

Születési hely, idő: település: év: hónap: nap: 

Anyja leánykori neve:  

Oktatási azonosítója:  

Állandó lakhelye: település: megye: 

 közterület neve: közterület jellege: szám: 

Kollégiumot igényel: igen                                nem                                

Elérhetőségek: telefonszám (mobil): e-mail: 

Kiskorú jelentkező 

esetén: 

szülő/gondviselő neve: 
 

 

szülő/gondviselő állandó lakhelye: 

szülő/gondviselő telefonszáma: 
 

szülő/gondviselő e-mail címe: 

A megfelelő rész kitöltendő, a többi mezőt kérjük, hagyja üresen! 

 Általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezem 
Általános iskolai bizonyítvány kelte: Általános iskolai bizonyítvány száma: 

 Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezem 

Érettségi bizonyítvány kelte: Érettségi bizonyítvány száma: 

 Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezem  Szakiskolai bizonyítványom van 

(OKJ) 

Szakma neve: Szakma száma (OKJ): 

Bizonyítvány sorszáma: Bizonyítvány sorszáma: 

 
Ösztöndíjak 

 
Az ösztöndíj a jó eredményt elérő diákok számára a technikumban és a szakképző iskolában is elérhető 

lesz. Az ötéves technikumban az Apáczai-ösztöndíjat a 9. évfolyamtól kapják meg a jó tanulók, a 

hároméves szakképző iskolák első évében pedig szakképzési ösztöndíjat folyósítunk. Az állami 

ösztöndíjon felül diákjaink fenntartónk, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 

ösztöndíjprogramjában is kiemelt juttatásokban részesülnek. Az  Iskolába jelentkező tanulók az 

Iskolában töltött első félévben alanyi jogon 10.000,- Ft ösztöndíjban részesülnek, majd félévtől az 

iskolai tanulmányi átlag feletti (a 2019/2020-as tanév I. félévi átlaga: 3,73) tanulmányi eredménnyel a 

tanulók havi 20.000,- Ft ösztöndíjban részesülnek. Azok a tanulók, akik nem érik el ezt az átlagot, de 

3.00 tanulmányi átlag felett teljesítenek, 10.000,- Ft ösztöndíjban részesülnek. Azok a tanulók, akik 4.50 

tanulmányi átlag felett teljesítenek, havi kiemelt 30.000,- Ft ösztöndíjban részesülnek. Ösztöndíj-
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programunk kiemelten támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, valamint a 

mezőhegyesi gyerekeket, emellett a program részét képezik a sikeres szakmai vizsga és a 

tanulmányi versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítmény ösztönzése. A Kozma Ferenc Szakkép-

zési Ösztöndíjban a felnőttképzésben résztvevők nem részesülhetnek. 

 
 

Szakképzési munkaszerződés 

 

A 2020. január 1-jén hatályba lépett új szakképzési törvény jelentős változást hozott a szakmai 

gyakorlatos diákok foglalkoztatásában. Az eddigi tanulószerződést szakképzési munkaszerződés váltja 

fel, és változnak a hozzá kapcsolódó adó- és járulékszabályok is. Az új törvényi szabályozás értelmében 

a tanuló a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatható a duális képzőhelyen, 

jelen esetben a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nél, Iskolánk kizárólagos képzőhelyén.  

Határozott idejű szakképzési munkaszerződéssel a tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony 

jön létre. A szakképzési munkaszerződés alanya munkavállalóként a tizenötödik életévét betöltött tanuló 

is lehet. A tanuló a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta közvetlenül nyújtott 

pénzbeli juttatásként a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 253. 

§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű munkabérre jogosult. 

  

 

Rendkívüli felvételi eljárás keretén belül a 2020/2021-es tanévben 

az alábbi képzésre szeretnék jelentkezni: 
(Kérjük, hogy csak egy képzést jelöljön meg, a megfelelő négyzetbe tegyen „X” jelet!) 

 

 Képzés neve: Mezőgazdasági gépésztechnikus Száma: 508101708 
Technikum; 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; 

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

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

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; Mezőgazdaság és erdészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: Mezőgazdasági 

gépésztechnikus. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi pótlék, árvaellátás - a 

törvénynek megfelelően -, diákigazolvány); ösztöndíjak; ötéves nappali munkarendű oktatás (heti öt nap 

elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés az érettségi és a technikusi vizsgára, igény 

esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés (hétvégéken is, havonta egy kötelező hazautazással). 

 Képzés neve: Mezőgazdasági technikus – Növénytermesztő 

szakmairány 

Száma: 508111709 

Technikum; 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; 

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
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nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; Mezőgazdaság és erdészet ágazat; Növénytermesztő szakmairány; a megszerezhető 

szakképesítés: Mezőgazdasági technikus. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi 

pótlék, árvaellátás - a törvénynek megfelelően -, diákigazolvány); ösztöndíjak; ötéves nappali munkarendű 

oktatás (heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés az érettségi és a technikusi 

vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés (hétvégéken is, havonta egy kötelező hazautazással). 

 Képzés neve: Mezőgazdasági gépész Száma: 408101707 

Szakképző iskola; 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv 

vagy a német nyelv; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés 

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

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követel-

ményeknek való megfelelés szükséges; Mezőgazdaság és erdészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: 

Mezőgazdasági gépész. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi pótlék, árvaellátás - 

a törvénynek megfelelően -, diákigazolvány); ösztöndíjak; hároméves nappali munkarendű oktatás, ifjúsági 

képzés (heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény 

esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés (hétvégéken is, havonta egy kötelező hazautazással). 

 Képzés neve: Gazda – Lovász szakmairány Száma: 408111704    
Szakképző iskola; 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv 

vagy a német nyelv; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés 

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

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követel-

ményeknek való megfelelés szükséges; Mezőgazdaság és erdészet ágazat; Lovász szakmairány; a 

megszerezhető szakképesítés: Gazda. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi pótlék, 

árvaellátás - a törvénynek megfelelően -, diákigazolvány); ösztöndíjak; hároméves nappali munkarendű 

oktatás, ifjúsági képzés (heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai 

vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés (hétvégéken is, havonta egy kötelező hazautazással). 

 

 

Felnőttképzés keretén belül a 2020/2021-es tanévben 

az alábbi képzésre szeretnék jelentkezni: 
(Kérjük, hogy csak egy képzést jelöljön meg, a megfelelő négyzetbe tegyen „X” jelet!) 

 

Figyelmesen tanulmányozza a képzésekről közölt információkat, és csak egy képzést jelöljön meg! 

 Képzés neve: Patkolókovács szakképesítés-ráépülés Száma: OKJ 35 521 03 
Felnőttképzésben szervezett egyéves képzés hétköznapokon, nappali oktatás keretén belül. Jelentkezhet, ha 

rendelkezik Lovász szakmával (OKJ 34 621 02), illetve - 2013 előtti - Lótartó és -tenyésztő szakmával 

(OKJ 31 621 04). Megszerezhető szakképesítés: Patkolókovács. Amit kínálunk: a felnőttképzésre jelentkező 

tanulókkal, amennyiben nem állnak munkaviszonyban – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

közlése alapján –, tudunk tanulói jogviszonyt létesíteni, a képzés idejére járnak a törvénynek megfelelő 

szociális kedvezmények, a családi pótlék, árvaellátás és egyéb juttatások; diákigazolvány, utazási 

kedvezmény stb.; egyéves nappali munkarendű oktatás (heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati 
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munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés (hétvégéken 

is, havonta egy kötelező hazautazással). A tandíj mértéke 250.000 forint, amelyet két egyenlő részletben 

kell befizetni a tanév kezdetén és az I. félév végén. A tandíj a vizsgadíjat nem tartalmazza! 

 Képzés neve: Belovagló szakképesítés-ráépülés Száma: OKJ 35 813 01 

Felnőttképzésben szervezett egyéves képzés hétköznapokon, nappali oktatás keretén belül. Jelentkezhet, ha 

rendelkezik Lovász szakmával (OKJ 34 621 02), illetve - 2013 előtti - Lótartó és -tenyésztő szakmával 

(OKJ 31 621 04). Megszerezhető szakképesítés: Belovagló. Amit kínálunk: a felnőttképzésre jelentkező 

tanulókkal, amennyiben nem állnak munkaviszonyban – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

közlése alapján –, tudunk tanulói jogviszonyt létesíteni, a képzés idejére járnak a törvénynek megfelelő 

szociális kedvezmények, a családi pótlék, árvaellátás és egyéb juttatások; diákigazolvány, utazási 

kedvezmény stb.; egyéves nappali munkarendű oktatás (heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati 

munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés (hétvégéken 

is, havonta egy kötelező hazautazással). A tandíj mértéke 250.000 forint, amelyet két egyenlő részletben 

kell befizetni a tanév kezdetén és az I. félév végén. A tandíj a vizsgadíjat nem tartalmazza! 

 Képzés neve: Mezőgazdasági gépjavító szakképesítés-

ráépülés 

Száma: OKJ 35 521 02   

Felnőttképzésben szervezett egyéves képzés hétköznapokon, nappali oktatás keretén belül. Jelentkezhet, ha 

rendelkezik Mezőgazdasági gépész (OKJ 34 521 08) szakmával. Megszerezhető szakképesítés: 

Mezőgazdasági gépjavító. Amit kínálunk: a felnőttképzésre jelentkező tanulókkal, amennyiben nem állnak 

munkaviszonyban – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közlése alapján –, tudunk tanulói 

jogviszonyt létesíteni, a képzés idejére járnak a törvénynek megfelelő szociális kedvezmények, a családi 

pótlék, árvaellátás és egyéb juttatások; diákigazolvány, utazási kedvezmény stb.; egyéves nappali 

munkarendű oktatás (heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai 

vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés (hétvégéken is, havonta egy kötelező hazautazással). A 

tandíj mértéke 250.000 forint, amelyet két egyenlő részletben kell befizetni a tanév kezdetén és az I. félév 

végén. A tandíj a vizsgadíjat nem tartalmazza! 

 

Dátum:  

 

 

Aláírás   

     

Kiskorú jelentkező esetén a szülő/gondviselő aláírása 
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