
Közzétételi lista 

 

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 
 

A tanulók felvételére vonatkozó tájékoztató a FELVÉTELI menüpont alatt olvasható. 

 

Munkatársak felvételének menete: 

 a megüresedett oktatói és vezetői álláshelyeket meghirdetjük az iskola honlapján és 

egyéb hirdetési felületeken, 

 a technikai és adminisztratív megüresedett álláshelyek meghirdetése nem kötelező 

érvényű, 

 a felvételre jelentkezőket az igazgató hallgatja meg, 

 a felvételi döntés tekintetében az Északi Agrárszakképzési Centrum 

főigazgatója/kancellárja gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

2. Beiratkozásra meghatározott idő 
 

2023. június 21-23.  Beiratkozás a középfokú iskolába. A pontos dátum a felvételről 

szóló értesítésben kerül megjelölésre. 

 

3. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma 

 

Technikum 

Nappali tagozat: 3 osztály 

5 0821 17 02  Erdésztechnikus (Erdőgazdálkodás vagy Vadgazdálkodás 

szakmairány) 

Esti tagozat: 1 osztály 

5 0821 17 02  Erdésztechnikus (Erdőgazdálkodás szakmairány) 

 

Szakképző iskola 

Nappali tagozat: 1 osztály 

 

4. Térítési díj, vizsgadíj 
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem 

teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlése, 

 a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 

az évfolyam megismétlése 

 a szakképző intézményben a szakmai programhoz nem kapcsolódó nevelés és 

oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, 

 a független vizsga; 

 az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után 

az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása 



alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második 

vagy további javító- és pótló vizsgája, 

 

A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak 

szerint térítési díjat fizet. 

 

A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

 tizenöt százaléka az egyéb foglalkozások esetében; 

 öt százaléka tizennyolc év alatti tanköteles tanuló részére az iskolában a tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő 

megismétlése során 

  húsz százaléka a 18 év feletti, nem tanköteles tanuló részére az iskolában a 

tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal 

történő megismétlése esetében.  

 

Vizsgadíjak 

 A vizsgázónak, amennyiben vizsgadíj fizetésére kötelezett, a középszintű érettségi 

vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-

ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell a vizsgaszervező szakképző 

intézmény számára megfizetni. 

 A szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről 

szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott 

vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának 

mértékével azonos. 

 A független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként 

a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező 

legkisebb munkabér(minimálbér) 3,75%-a. 

 a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való 

felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és 

pótló vizsgáit is, 

 

 

A tandíj mértéke 

 A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai 

feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.  

 A második vagy további szakképesítés esetében az egy tanulóra jutó tandíj mértékét 

a Centrum kancellárja a tanulói jogviszony létrejötte előtt állapítja meg, és hozza a 

tanuló, illetve a képzésben részt vevő tudomására. 

 

Kedvezmények a térítési díj és a tandíj mértékéből 

A térítési díj mértékéből igénybe vehető kedvezmények 

 



A tanuló írásbeli kérelmére az iskola igazgatója / tagintézmény vezetője a térítési díj mértékéből 

kedvezményt adhat: 

 

a) A megállapított térítési díj a fenntartó által meghatározottak szerint csökkenthető 

szociális rászorultságtól függően: 

1. ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori 

saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el; 

2.  ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 

mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem éri el; 

3. ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri 

el a mindenkori minimálbér 80 %-át. 
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 A szociális alapon adható díjcsökkentési kérelmek elbírálásáról az intézmény vezetője 

dönt.  

 A kedvezmények megállapításához a kiskorú és nagykorú eltartott tanulók esetében a 

szülők jövedelmi helyzetét, a nagykorú és eltartásáról maga gondoskodó tanuló 

esetében a tanuló jövedelmi helyzetét bizonyító dokumentumok beadása szükséges. 

 

A megállapított térítési díj a fenntartó által meghatározottak szerint félévenként, az előző félév 

végi tanulmányi eredménytől függően is csökkenthető:   

 4,51 tanulmányi átlag felett 25 %-kal,  

 4,01-4,50 átlag esetén 20 %-kal, 

 3,51-4,00 átlag esetén 15 %-kal.  

 

A tandíj mértékéből igénybe vehető kedvezmények 

 



A megállapított tandíj mértéke a fenntartó által meghatározottak szerint félévenként, az előző 

félév végi tanulmányi eredménytől függően csökkenthető: 

 -  4,51 tanulmányi átlag felett 40 %-kal,  

 -  4,01-4,50 átlag esetén 30 %-kal, 

 -  3,51-4,00 átlag esetén 20 %-kal.  
 

A megállapított tandíj mértéke a fenntartó által meghatározottak szerint szociális rászorultsági 

alapon is csökkenthető. 

 

A szociális kedvezmény mértéke: 

 40% ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem a 

mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el  

 30% ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 

mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem éri el 

 20% ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri 

el a mindenkori minimálbér 80 %-át 

 

Mentes a tandíjfizetési kötelezettség alól: 

 

minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel  

 a halmozottan hátrányos helyzetű illetve 

 a sajátos nevelési igényű tanuló részére.  

Ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és az 

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig. 

5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 
Házirend 1. számú melléklet 

Munkaterv 

lsd. Dokumentumok menüpont 

 

6. SZMSZ, Házirend, Szakmai Program 
lsd. Dokumentumok menüpont 

 

7. Oktatók száma, végzettsége, szakképzettsége 
lsd. Tanáraink menüpont 

 

8. Az oktatói munkát segítő alkalmazottak 
 

Stankóné Zakar Henrietta   iskolatitkár 

angol-biológia szakos tanár 

Dévai Orsolya    szakképzési referens  közgazdász 

 

9. Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások 
A tanórán kívüli és egyéb foglalkozások rendjét az intézmény Szakmai Programja ill. 

Házirendje tartalmazza. 

 

10. Az osztályozó vizsga 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a 

helyi tantervben foglaltakkal. (lsd. Képzési és Oktatási Program) 



 

11. Iskolai csoportok osztályok, tanulói létszám 
lsd. Tanulóink menüpont 

 

12.  Az érettségi vizsga átlageredménye 2022. május 
 

Érettségi vizsga értékelése 2021-22. tanév 

A vizsgára jelentkezett 76 végzős tanuló közülük 4 fő nem teljesítette a tantervi 

követelményeket, közülük 1 fő nem érettségizett, 3 tanuló előrehozott vizsgát tett. A 13. 

évfolyamon 17 tanuló szintemelő vizsgát, a 11. évfolyamról 1 tanuló előrehozott vizsgát tett. 

Korábbi diákjaink közül 1 fő javító 1 fő ismétlő vizsgát tett. 

 

Az érettségi vizsgák lebonyolítása ebben a tanévben újra a „hagyományos” formában valósult 

meg, a tanulók írásban és szóban is vizsgáztak. 

A vizsgán résztvevő tanulók közül senkinek nem kell javító vizsgát tenni.  

A vizsgán összesen 39 db jeles érdemjegy született, az érettségi vizsgák átlaga 3,04 lett. 

 

Tanulóink összesen 36 emelt szintű vizsgát tettek, közülük 21 fő jeles eredménnyel. Angol 

nyelvből 4 fő, német nyelvből 1 fő, történelemből 1 fő, erdészeti és vadgazdálkodási 

ismeretekből 15 fő vizsgázott jelesre. Ágazati szakmai emelt szintű érettségi vizsgák átlaga 

4,61. 

 

A tanulók többsége az érettségi vizsga birtokában technikus képzésre jelentkezett. 

 

13. A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat 

tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések: 
 

 Az Északi Agrárszakképzési Centrum végzett tanügyigazgatási ellenőrzést. 

Az ellenőrzés eredménye: intézkedést nem igényelt. 

 

 


