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Küldetésünk 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik munkájukból 
egyéni, családi és nemzeti értelemben boldogulni tudnak. 
Kiemelt feladatként kezeljük, hogy tanulóinknak magas 
szintű szakmai ismereteket közvetítsünk, felkészítsük 
őket a választott szakma elsajátítására. 
 
Iskolánk a Mátra hegység déli lábánál fekvő Mátrafüreden 
található, ahol az erdészeti szakirányú képzés az 
1969/70-es tanévben vette kezdetét. 1986-ban új iskola 
épült azzal a szándékkal, hogy bázisa legyen az erdészeti 
szakmunkásképzés mellett az erdésztechnikus és a 
vadgazdálkodási technikus képzésnek is. 

 
 
 
Az iskolába az egész országból érkeznek tanulók. A 
Mátra és az erdők szerelmesei, erdésztechnikusok, 
vadgazdálkodási technikusok, erdőművelők és 
fakitermelők tanulnak itt. 
A tanulók igényeihez igazodva számos tanórán kívüli 
foglakozást indítunk: felzárkóztatás, korrepetálás, 
érettségi felkészítés, szakkörök, sportkörök, szakmai 
tanórán kívüli foglalkozások. 
A tanulmányok ideje alatt kedvezményes térítés 
ellenében megszerezhető: „B” és „T” kategóriás 
jogosítvány, erdészeti gépkezelői végzettség, állami 
vadász- és fegyverkezelői vizsga, növényvédelmi 
„zöldkönyv”. 
A nappali képzésben részesülők nagy része kollégista. A 
színvonalas kollégiumi munka elismeréseként az 
intézmény 2019-ben megkapta a Tehetséggondozó 
Szakkollégium minősítést. 
Tanáraink a szakmai és egyéb versenyekre, az 
érettségire, a szakmai vizsgákra készítik fel a diákokat.  
A gyakorlati képzések keretében a természetben töltött 
órák dominálnak. Az erdei gyakorlatokat az Egererdő Zrt. 
területén szervezzük meg, sőt az iskola is rendelkezik két 
tanerdővel. 
Az iskola gyönyörű, nyugalmat sugárzó természeti 
környezete, gondosan rendben tartott sportlétesítményei, 
szabadidőparkja, ideális feltételeket teremt a diákok 
számára, a munkára és a kikapcsolódásra egyaránt. Az 
ember és a természeti környezet harmonikus kapcsolata 
kiemelt helyet kapott a Mátra Szakképző Iskola Szakmai 
Programjában is. 

 
 
 

8. osztályos tanulóknak hirdetett osztályok 

 
Technikumi oktatás 

Tanulmányi 
terület 
kódja 

Szakmai 
oktatás 

ideje 

Szakma megnevezése 
(Szakmairány) 

1511 5 év 
Erdésztechnikus 
(Vadgazdálkodás 
Erdőgazdálkodás) 

 
Szakképző iskolai oktatás 

Tanulmányi 
terület 
kódja 

Szakmai 
oktatás 

ideje 
Szakma megnevezése 

1501 3 év Erdőművelő-fakitermelő 

 
 

Érettségi vizsgára épülő oktatás 

Szakmai 
oktatás 

ideje 

Szakma megnevezése 
(Szakmairány) 

2 év  
Erdésztechnikus 
(Vadgazdálkodás  
Erdőgazdálkodás) 

 


