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1. Jogszabályi háttér 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, 

 a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, 

 a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről, 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról. 

 

2. Az iskola alapadatai 

Név: Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 033699/018 

Cím: 3250 Pétervására, Keglevich út 19. 

Telefonszám: 36/568-300 

Fax: 36/568-304 

Honlap: www.peterkeszakkepzo.hu 

Igazgató: Asztalos Anna 

Pályaválasztási felelős: Molnár Anett igazgatóhelyettes 

email-cím: mezoszaki@gmail.com; szakiskola@meg-peterv.edu.hu 

 

3. A 2023/2024. tanévre meghirdetett tanulmányterületek 

3.1. Technikum (5 év) 

Tanulmányi 

terület kódja 
Tanulmányi terület jellemzői Felvehető létszám (fő) 

1814 

Mezőgazdasági gépésztechnikus 

A szakma azonosító száma: 5 0810 17 08 

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet 
32 

1812 

Kertésztechnikus, szakmairány: Zöldségtermesztő 

A szakma azonosító száma: 5 0812 17 06 

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet 
16 

3.2. Szakképző iskola (3 év) 

Tanulmányi 

terület kódja 
Tanulmányi terület jellemzői Felvehető létszám (fő) 

1802 

Gazda, szakmairány: Lovász 

A szakma azonosító száma: 4 0811 17 04 

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet 
16 

1803 

Kertész 

A szakma azonosító száma: 4 0812 17 05 

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet 
32 

1804 

Mezőgazdasági gépész 

A szakma azonosító száma: 4 0810 17 07 

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet 
32 
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4. A felvételi eljárás rendje 

A felvételi kérelmet az általános iskolákban lehet benyújtani, az Oktatási Hivatal által kiadott felvételi lapok 

kitöltésével. A jelentkezési lapokat az általános iskolák küldik el a középiskolákba. 

Iskolánk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények, valamint az egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat alapján dönt, a központi felvételi vizsga eredményét nem kérjük. 

A felvétel az általános iskolai 7. osztályos év végi bizonyítványban és 8. osztályos félévi ellenőrzőben 

szereplő tanulmányi eredmény alapján történik. A figyelembe vett tantárgyak: magyar irodalom, magyar 

nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika. A számítás 

módja: elérhető maximális pontszám: 50 (10 tantárgyból ötös) = 100%. A rangsorolás az elért százalékos 

eredmény („hozott” pontszám/50*100) alapján történik.  

A felvételt nyert tanulóknak foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük annak a 

megállapítására, hogy a tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és 

mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való 

felkészülésre. Akik az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton nem feleltek meg, nem iratkozhatnak be 

iskolánkba.  

 

5. Egyéb információk 

Nyílt napok időpontja: 2022. október 20-án és december 7-én, 10:00 órától. 

Idegen nyelv oktatása: az angol és a német nyelv közül választhatnak a jelentkezők. 

Kollégiumi férőhelyet tanulóink számára az iskola saját kollégiumában biztosítunk. 

SNI, BTMN: iskolánk fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulókat, 

valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral (diszkalkulia, 

diszlexia, diszgráfia) küzdő diákokat. A jelentkezési laphoz a szakértői véleményt csatolni szükséges! 

 

További információk az iskola honlapján: www.peterkeszakkkepzo.hu  

Keress minket a www.facebook.com közösségi oldalon is! 

 

http://www.peterkeszakkkepzo.hu/
http://www.facebook.com/
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6. A felvételi eljárás menete a 2022/2023. tanévben 

Határidők  Feladatok  

2022. október 20.  Az iskola a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR) 

meghatározza a tanulmányi területeket, és rögzíti a felvételi eljárás rendjét tartalmazó 

felvételi tájékoztatót.  

2022. október 20.  Az iskola a honlapján (www.peterkeszakkepzo.hu) nyilvánosságra hozza a felvételi 

tájékoztatót.  

2022. október 31.  Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről.  

2023. január 21.  Az általános felvételi eljárás kezdete.  

2023. február 22.  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, 

a tanulói adatlapot pedig a Hivatalnak.  

2023. március 17.  Az iskola a honlapján (www.peterkeszakkepzo.hu) nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét.  

2023. március 21-22.  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.  

2023. április 3.  A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.  

2023. április 13.  A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.  

2023. április 21.  A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék).  

2023. április 28.  Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

2023. május 8-19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2023. május 19. A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2023. május 8. - 

augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál. 

2023. június 21–23.  Beiratkozás a középfokú iskolába. A pontos dátumot a felvételről szóló értesítés 

fogja tartalmazni.  

 

 

 

http://www.peterkeszakkepzo.hu/
http://www.peterkeszakkepzo.hu/

