
 

Beiskolázás  

a 2022/2023-as tanévre 

Eltérően az előző évektől a beiskolázásnál feltétel a 
központi írásbeli felvételi vizsga teljesítése és a 
tanulmányi átlageredmény technikumi és gimnáziumi 
képzéseink esetében. 

A szakképző iskolai képzéseknél a felvételi rangsort az 
általános iskola 7. osztályának év végi jegyei és a 8. 
osztály félévi jegyei alapján állapítjuk meg. Felvételi 
elbeszélgetést mindegyik képzés esetében tartunk. 

Nyílt napjaink 2021-ben: 

2021.12.07.: Mezőgazdasági technikum és 

szakképző  

2021.12.08.:Környezetvédő és kertész 

technikum 

2021.12.09.: Egészségügyi technikum 

 

 

 

 

Intézményünk rövid története 

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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A Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és 

Szakképző Iskola képzési formái a 2022/2023-as tanévben 
 

Technikumi szakmák elsajátítása 

folyamán tudnivaló, hogy: 

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 

szintűnek 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 11-12. osztályban magas óraszámban szakmai tantárgyak 

(főként gyakorlat) oktatása folyik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzési formáink: 

 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 

 0009 Szociális ápoló-és gondozó (új 

képzés) 

Új tagozataink : 4 év 

 0007 Sportgimnázium  

 0008 Általános gimnázium (tervezés alatt) 

Pályázatok, melyben részt 
vettek, illetőleg részt fognak venni 
diákjaink: 

Határtalanul: olyan mobilitási program, melynek 
keretében környezetvédő szakmát elsajátító tanulóink 
látogathattak Erdélybe 3 hétre, szakmai tapasztalatszerzés 
céljából. Folyamatosan zajlanak a pályázások ebben a 
tanévben is 

A Rákóczi Szövetség pályázatai lehetőséget adtak az 

elmúlt években a különböző évfolyamok számára külföldi 

tapasztalatcserére. Évente legalább három ingyenes 

osztálykirándulást tudunk biztosítani külföldre a különböző 

évfolyamokon. 

Technikumi és szakképző iskolai szakmáink 
megszerzéséhez havonta fix összegű ösztöndíjat biztosítunk, 
továbbá a tanulmányi eredmény alapján meghirdetett 
ösztöndíj is motiválja tanulóinkat a minél jobb tanulmányi 
eredmény elérésére. 

Bácskai József Zoltán 

igazgató sk. 


