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A Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola 

Pest megye déli részén, Budapesttől 70 km-re található. Eddigi fennállása alatt sokféle igénynek 

tett eleget: 1954-től mezőgazdasági technikusokat, növénytermesztőket, állattenyésztőket, 

állategészségőröket képzett. 1987-

től a párhuzamos osztályok egyike 

állattenyésztő- és állategészségügyi 

technikus képzésre, majd 1992-től a 

másik osztály általános 

mezőgazdasági technikusi képzésre 

váltott. Utóbbi képzési forma 

helyére lépett 1998-tól a 

környezetvédő technikus szak.  

Az iskola tehát képes a folytonos megújulásra, a gazdaság változó körülményeinek 

figyelembevételére, a térségi szakemberigény rugalmas követésére. Ennek szellemében 1975-

től profilbővítésre is sor került: megkezdte működését szakiskolai szinten az egészségügyi 

szakdolgozók képzése.  Az 1982/83-as tanévtől kezdődően a magasabb igényeknek 

megfelelően szakközépiskolai képzésben vehettek részt az egészségügyi pályát választó 

fiatalok. Majd az 1997/98-as tanévtől a megszűnő szakközépiskolai képzést a humán érettségit 

adó képzés váltotta fel. A 2020/2021-es tanévtől kezdve technikumi és szakképző évfolyamaink 

jelentős ösztöndíjjal támogatják a hozzánk érkező tanulókat. 
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Képzési formáink: 

Technikumi szakmáink: 5 év 

 0001 Mezőgazdasági technikus (Állattenyésztő vagy Növénytermesztő 

szakmairánnyal) 

 0002 Gyakorló ápoló 

 0003 Kertésztechnikus (Dísznövénytermesztő, virágkötő vagy 

Gyógynövénytermesztő vagy Gyümölcstermesztő vagy Parképítő és -fenntartó vagy 

Zöldségtermesztő szakmairánnyal) 

 0004 Környezetvédelmi technikus (Hulladékhasznosító, -feldolgozó vagy Igazgatás 

vagy Környezetvédelem vagy Természetvédelem szakmairánnyal) 

Szakképző iskolai szakmáink: 3 év 

 0005 Gazda (Állattenyésztő vagy Lovász vagy Növénytermesztő szakmairánnyal) 

 0006 Kertész 

 

Technikumi szakmák elsajátítása folyamán általános tudnivalók: 

A 12. osztály év végén 3 tantárgyból előrehozott érettségi vizsga tehető (matematika, magyar 

nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból). 

A 13. osztály év végén szakmai tantárgy és idegen nyelv érettségi vizsgát szükséges tenni (a 

szakmai érettségi emelt szintű érettséginek felel meg). Az idegen nyelv középszintű érettségi 

vizsga alól mentesül a tanuló, ha közben B2-es típusú, államilag elismert nyelvvizsgát tesz. 

A 9. és 10. osztályban a közismereti tantárgyak emelt óraszámban jelennek meg. 

A 11-13. osztályban magas óraszámban szakmai tantárgyak (főként gyakorlat) oktatása 

folyik. 
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Felvételi követelmények Minden technikumi képzés 
esetében 

Minden szakképző 
évfolyam esetében 

Tagozatkód 

0001 Mezőgazdasági 
technikus 

0002 Gyakorló ápoló 
0003 Kertésztechnikus 
0004 Környezetvédelmi 

technikus 

0005 Gazda 
0006 Kertész 

Általános iskolai hozott 
eredmények, beszámítási 
arányuk a felvételi 
folyamán 

7.osztály év végi és a 8. 
osztály félévi tanulmányi 

átlageredménye 

7.osztály év végi és a 8. 
osztály félévi tanulmányi 

átlageredménye 

50% 100% 

Központi írásbeli felvételi 
eredménye magyar 
nyelvből 

25% Nincs. 

Központi írásbeli felvételi 
eredménye matematikából 25% Nincs. 

Szóbeli meghallgatás: a 
hatályos járványügyi 
szabályoknak megfelelően 
2021. március 2-3-4. 

Motivációs beszélgetés- a 
választott szakma iránti 
érdeklődésről. 
Minden tanuló hozza 
magával a félévi értesítőjét 
és érvényben lévő szakértői 
véleményét (ha van)! 
2021. március 2.: 
mezőgazdasági technikus és 
kertészeti technikus képzésre 
jelentkezők felvételi 
motivációs beszélgetése. 
2021. március 3.: gyakorló 
ápoló és környezetvédelmi 
technikus képzésre 
jelentkezők felvételi 
motivációs beszélgetése. 

Motivációs beszélgetés- a 
választott szakma iránti 
érdeklődésről. 
Minden tanuló hozza 
magával a félévi értesítőjét 
és érvényben lévő szakértői 
véleményét (ha van)! 
2021. március 4.: a gazda és 
kertész képzésre jelentkezők 
felvételi motivációs 
beszélgetése 

 

A telephely kódja mindegyik képzés esetében 001. 
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Figyelem! 

Az intézmény sajátos szabályainak ismertetésére egy tájékoztató keretében 2021. március 5-
én 14:00 órától kerül sor, ezen a napon iskolánkba hívjuk a leendő tanulóinkat és kedves 
szüleiket! A szabályok és követelmények elfogadását a szülőknek és a diákoknak is egyaránt 
írásbeli nyilatkozatban kell megerősítenie, mely csak sikeres felvételi esetén vonatkozik az 
aláírókra. 

A tájékoztató megtartása a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően történik. 
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Fontos dátumok: 

A személyes megjelenést igénylő programok formája a mindenkor hatályos járványügyi 
szabályoknak megfelelően módosulhat. Kérjük, figyeljék honlapunkat (www.tjszki.hu) vagy 
kérjenek telefonon segítséget! Tel.: (53) 310-945. 

2020. december 4. A központi írásbeli felvételi vizsgára 
történő jelentkezés. 

2021. január 23. 10:00-12:00 óra között 
A központi írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 
8. osztályos tanulók számára. (Pótnap: 
2021.január 28. 14:00 órától) 

2021. február 26. A középiskolai jelentkezési lapok 
beadásának határideje. 

2021.március 2. 
Felvételi motivációs beszélgetés 9:00 órától 
a mezőgazdasági technikus és kertészeti 
technikus képzésre jelentkezőknek. 

2021.március 3. 
Felvételi motivációs beszélgetés 9:00 órától 
a gyakorló ápoló és környezetvédelmi 
technikus képzésre jelentkezőknek. 

2021.március 4. Felvételi motivációs beszélgetés 9:00 órától 
a gazda és kertész képzésre jelentkezőknek.  

2021.március 5. 
Intézményi tájékoztató az iskola sajátos 
szabályairól leendő diákjainknak és 
szüleiknek 14:00 órától. 

2021. március 16. Az ideiglenes felvételi jegyzék felkerül az 
intézmény honlapjára. 

2021. március 22-23. A tanulói jelentkezési lapok módosításának 
lehetősége az általános iskolákban. 

2021.április 30. A felvételről vagy elutasításról szóló 
értesítés megküldése a jelentkezőknek. 

2021. június 22-24. 

Beiratkozás a Török János Református 
Mezőgazdasági és Egészségügyi 
Technikum és Szakképző Iskolába 
meghatározott rend szerint. 
2021. június 22.: beiratkozás a 
mezőgazdasági és környezetvédő technikusi 
képzésre. 
2021.június 23.: beiratkozás a gyakorló 
ápoló és a kertész technikusi képzésre. 
2021.június 24.: beiratkozás a kertész és 
gazda szakképző évfolyamaira. 

 

  

http://www.tjszki.hu/
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2020. november elején egy intézménybemutató kisfilm tekinthető meg a honlapunkon. 

Addig is ízelítőül néhány kisfilm iskolánk életéből a teljesség igénye nélkül: 

https://www.youtube.com/watch?v=PF3sbobhTHE 

https://www.youtube.com/watch?v=RwD9ozLO5Co 

https://www.youtube.com/watch?v=zT3fXbLL0mk 

https://www.youtube.com/watch?v=TLaml_TE5M 

https://www.youtube.com/watch?v=jSj43YyBD8s 

https://www.youtube.com/watch?v=M3xhVCy73l8 

https://www.youtube.com/watch?v=2ebH2iDRPPs 

https://www.youtube.com/watch?v=P2r7AIEGnRs 

https://www.youtube.com/watch?v=rCWZKKcYWAI 

https://www.youtube.com/watch?v=P8Ufqd-0veU 

https://www.youtube.com/watch?v=r_XlRTl4FZw 

https://www.youtube.com/watch?v=Xjd6BVxh2EE 

https://www.youtube.com/watch?v=cD33bp_8wiI 

https://www.youtube.com/watch?v=cNjPeDYLVG0 

 

Az érdeklődők betekinthetnek képzéseink gyakorlati helyszínébe, valamint a szakmai órák 
rejtelmeibe. Kövessék figyelemmel az intézmény honlapját: www.tjszki.hu ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=2ebH2iDRPPs
https://www.youtube.com/watch?v=P2r7AIEGnRs
https://www.youtube.com/watch?v=rCWZKKcYWAI
https://www.youtube.com/watch?v=P8Ufqd-0veU
https://www.youtube.com/watch?v=r_XlRTl4FZw
https://www.youtube.com/watch?v=Xjd6BVxh2EE
https://www.youtube.com/watch?v=cD33bp_8wiI
https://www.youtube.com/watch?v=cNjPeDYLVG0
http://www.tjszki.hu/
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Mottónk: 

„Ha most nem jössz a Törökbe, életed nagy lehetőségét hagyod ki örökre!” 

 

 Bácskai József 
 igazgató 


