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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:
Anyja leánykori neve:
Oktatási azonosítója:
Állandó lakhelye:

település:

év:

település:

igen
telefonszám (mobil):

nap:

megye:

közterület neve:

Kollégiumot igényel:
Elérhetőségek:
Kiskorú jelentkező
esetén:

hónap:

közterület jellege:



szám:



nem
e-mail:

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:
Bizonyítvány sorszáma:

Szakma száma (OKJ):
Bizonyítvány sorszáma:

Rendkívüli felvételi eljárás keretén belül a 2017/2018-as tanévben
az alábbi képzésre szeretnék jelentkezni:
(Kérjük, hogy csak egy képzést jelöljön meg, a megfelelő négyzetbe tegyen „X” jelet!)

 Képzés neve: közszolgálati ügykezelő

Száma: OKJ 52 345 04

Tanulmányi terület: 4 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen
nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; rendészet és közszolgálat ágazat; a szakgimnáziumi évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: közszolgálati ügykezelő; érettségi vizsga.
Négyéves képzés nappali oktatás keretén belül. A jelentkezés feltétele: nyolc általános elvégzését igazoló
általános iskolai bizonyítvány. Jelentkezhet és 25 éves korig térítésmentesen, hétköznapokon, nappali oktatás
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keretén belül részt vehet a képzések akkor is, ha 2017. augusztus 31-ig nem tölti be a 21. életévét. Jelentkezhet,
ha még egyáltalán nincs szakmája, és betöltötte a 16. életévét (nem tanköteles); ha van már egy szakmája, és új
szakmát szeretne, illetve ha van már érettségi vizsgája és mellé szakmát szeretne. Ha érettségi vizsgával
rendelkezik, kérelem alapján az óralátogatás, értékelés és minősítés alóli mentesítésre jogosulhat azokból a
tantárgyakból, amelyekből érettségizett. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi
pótlék, árvaellátás - a törvénynek megfelelően -, diákigazolvány); négyéves nappali munkarendű oktatás
(heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés az érettségi vizsgára, igény esetén
ingyenes kollégiumi elhelyezés.

 Képzés neve: mezőgazdasági gépész

Száma: OKJ 34 521 08

Tanulmányi terület: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai
kerettantervek; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; a
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: mezőgazdasági
gépész. Hároméves képzés nappali oktatás keretén belül. A jelentkezés feltétele: nyolc általános elvégzését
igazoló általános iskolai bizonyítvány. Jelentkezhet és 25 éves korig térítésmentesen, hétköznapokon, nappali
oktatás keretén belül részt vehet a képzések akkor is, ha 2017. augusztus 31-ig nem tölti be a 22. életévét.
Jelentkezhet, ha még egyáltalán nincs szakmája, és betöltötte a 16. életévét (nem tanköteles); ha van már egy
szakmája, és új szakmát szeretne, illetve ha van már érettségi vizsgája és mellé szakmát szeretne. Amit
kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi pótlék, árvaellátás - a törvénynek megfelelően -,
diákigazolvány); hároméves nappali munkarendű oktatás (heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati
munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés.

 Képzés neve: lovász

Száma: OKJ 34 621 02

Tanulmányi terület: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai
kerettantervek; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; a
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: lovász. A jelentkezés
feltétele: nyolc általános elvégzését igazoló általános iskolai bizonyítvány. Jelentkezhet és 25 éves korig
térítésmentesen, hétköznapokon, nappali oktatás keretén belül részt vehet a képzések akkor is, ha 2017.
augusztus 31-ig nem tölti be a 22. életévét. Jelentkezhet, ha még egyáltalán nincs szakmája, és betöltötte a 16.
életévét (nem tanköteles); ha van már egy szakmája, és új szakmát szeretne, illetve ha van már érettségi vizsgája
és mellé szakmát szeretne. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi pótlék, árvaellátás
- a törvénynek megfelelően -, diákigazolvány); hároméves nappali munkarendű oktatás (heti öt nap elméletgyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi
elhelyezés. A kollégiumban hétvégén is van ügyelet, havonkénti egy kötelező hazautazással. A lovász a
következő tanévben ösztöndíjas hiányszakmának minősül, ezért tanulmányi eredménytől függően akár
havi 35 000 forint ösztöndíjban részesülhet!

 Képzés neve: kertész

Száma: OKJ 34 622 02

Tanulmányi terület: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai
kerettantervek; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; a
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szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: kertész. A
jelentkezés feltétele: nyolc általános elvégzését igazoló általános iskolai bizonyítvány. Jelentkezhet és 25 éves
korig térítésmentesen, hétköznapokon, nappali oktatás keretén belül részt vehet a képzések akkor is, ha 2017.
augusztus 31-ig nem tölti be a 22. életévét. Jelentkezhet, ha még egyáltalán nincs szakmája, és betöltötte a 16.
életévét (nem tanköteles); ha van már egy szakmája, és új szakmát szeretne, illetve ha van már érettségi vizsgája
és mellé szakmát szeretne. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi pótlék, árvaellátás
- a törvénynek megfelelően -, diákigazolvány); hároméves nappali munkarendű oktatás (heti öt nap elméletgyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi
elhelyezés.

Felnőttoktatás keretén belül a 2017/2018-as 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: érettségi vizsga szakmával rendelkezőknek
Érettségi vizsgát szerezhet 2 év alatt, ha rendelkezik szakiskolai végzettséggel. Térítésmentesen,
hétköznapokon, nappali tagozaton emelt óraszámban készülhet az érettségi vizsgára, amennyiben rendelkezik
szakiskolai bizonyítvánnyal (szakmával). További feltételek: a jelentkező már nem tanköteles (2017. augusztus
31-ig betöltötte a 16. életévét), és nem múlt el 22 éves. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális
kedvezmények (családi pótlék - a törvénynek megfelelően -, diákigazolvány; a kétéves nappali munkarendű
oktatás (heti öt nap) során felkészítés középszintű érettségi vizsgára; igény szerint ingyenes kollégiumi
elhelyezés.

 Képzés neve: mezőgazdasági gépész

Száma: OKJ 34 521 08

Felnőttoktatásban szervezett kétéves képzés 25 éves korig térítésmentesen, hétköznapokon, nappali oktatás
keretén belül. A jelentkezés feltételei: 2017. augusztus 31-ig a 16. életév betöltése (tankötelezettség
megszűnése); a 23. életév betöltéséig kezdhető meg a szakma tanulása. Jelentkezhet, ha még egyáltalán nincs
szakmája, és betöltötte a 16. életévét; ha van már egy szakmája, és új szakmát szeretne, illetve ha van már
érettségi vizsgája és mellé szakmát szeretne. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi
pótlék, árvaellátás - a törvénynek megfelelően -, diákigazolvány); kétéves nappali munkarendű oktatás (heti öt
nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény esetén ingyenes
kollégiumi elhelyezés.

 Képzés neve: lovász

Száma: OKJ 34 621 02

Felnőttoktatásban szervezett kétéves képzés 25 éves korig térítésmentesen, hétköznapokon, nappali oktatás
keretén belül. A jelentkezés feltételei: 2017. augusztus 31-ig a 16. életév betöltése (tankötelezettség
megszűnése); a 21. életév betöltéséig kezdhető meg a szakma tanulása. Jelentkezhet, ha még egyáltalán nincs
szakmája, és betöltötte a 16. életévét; ha van már egy szakmája, és új szakmát szeretne, illetve ha van már
érettségi vizsgája és mellé szakmát szeretne. Amit kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi
pótlék, árvaellátás - a törvénynek megfelelően -, diákigazolvány); kétéves nappali munkarendű oktatás (heti öt
nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény esetén ingyenes
kollégiumi elhelyezés. A lovász a következő tanévben ösztöndíjas hiányszakmának minősül, ezért
tanulmányi eredménytől függően akár havi 30 000 forint ösztöndíjban részesülhet! A kollégiumban
hétvégén is van ügyelet, havonkénti egy kötelező hazautazással.
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Száma: OKJ 35 521 03

Felnőttoktatásban szervezett egyéves képzés 25 éves korig térítésmentesen, hétköznapokon, nappali oktatás
keretén belül. A jelentkezés feltételei: 2017. augusztus 31-ig a 16. életév betöltése (tankötelezettség
megszűnése); a 24. életév betöltéséig kezdhető meg a szakma tanulása. Jelentkezhet, ha rendelkezik lovász
szakmával (OKJ 34 621 02), illetve - 2013 előtti - lótartó és -tenyésztő szakmával (OKJ 31 621 04). Amit
kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi pótlék, árvaellátás - a törvénynek megfelelően -,
diákigazolvány); egyéves nappali munkarendű oktatás (heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely
biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés.

 Képzés neve: belovagló szakképesítés-ráépülés

Száma: OKJ 35 813 01

Felnőttoktatásban szervezett egyéves képzés 25 éves korig térítésmentesen, hétköznapokon, nappali oktatás
keretén belül. A jelentkezés feltételei: 2017. augusztus 31-ig a 16. életév betöltése (tankötelezettség
megszűnése); a 24. életév betöltéséig kezdhető meg a szakma tanulása. Jelentkezhet, ha rendelkezik lovász
szakmával (OKJ 34 621 02), illetve - 2013 előtti - lótartó és -tenyésztő szakmával (OKJ 31 621 04). Amit
kínálunk: tandíjmentesség, szociális kedvezmények (családi pótlék, árvaellátás - a törvénynek megfelelően -,
diákigazolvány); egyéves nappali munkarendű oktatás (heti öt nap elmélet-gyakorlat), gyakorlati munkahely
biztosítása, felkészítés a szakmai vizsgára, igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezés.

Dátum: 

Aláírás

Kiskorú jelentkező esetén a szülő/gondviselő aláírása

