
JELENTKEZÉSI LAP  

A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRE 

 
 

Jelentkező neve: __________________________________________________________________________  
Születési helye, ideje: ______________________________________________________________________  
Mobil telefonszáma: ____________________________  Email címe:________________________________  
Tanuló oktatási azonosítója: ______________________  TAJ száma:________________________________  
Lakcíme:________________________________________________________________________________  
Anyja születési neve: ____________________________  Gondviselő neve:___________________________  
Jelenlegi középiskola neve, címe: __________________________________________________________  
Jelenleg hányadik évfolyamon tanul: __________________________________________________________  
Ha van bevejezett iskolai végzettsége vagy szakmája, a bizonyítvány kelte, szakma száma, megnevezése:  
________________________________________________________________________________________ 

 
Jelölje X-szel, hogy melyik szakképzésre jelentkezik! 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK (8 általánosra épülve) 

Ágazat megnevezése Képzési idő 
1. 

hely 
2. 

hely 

Sportiskolai képzés (037) 4 év (szakmai érettségi) +1 év (sportedző)   

Agrárgépész (031)  4 év (szakmai érettségi) +1 év (mezőgazdasági gépésztechnikus)   

Kertész és parképítés (034) 4 év (szakmai érettségi) +1 év (parképítő és fenntartó technikus)   

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK (8 általánosra épülve) 

OKJ szám Szakma megnevezése Képzési idő 
1. 

hely 
2. 

hely 

34 622 02 Kertész (022) ösztöndíjas! 3 év (OKJ-s bizonyítvány) +2 év (érettségi)   

34 521 08 Mezőgazdasági gépész (025) ösztöndíjas! 3 év (OKJ-s bizonyítvány) +2 év (érettségi)   

34 541 03 Húsipari termékgyártó (027) 3 év (OKJ-s bizonyítvány) +2 év (érettségi)   

34 215 04 Virágkötő (023) ösztöndíjas! 3 év (OKJ-s bizonyítvány) +2 év (érettségi)   

 

RÁÉPÜLÉSEK (kertész vagy mezőgazdasági gépész OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők számára) 

OKJ szám Szakma megnevezése Képzési idő 
1. 

hely 
2. 

hely 

35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő 1 év   

35 622 01 Gyógy- és fűszernövény termesztő 1 év   

35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító 1 év   

 

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK 

OKJ szám Szakma megnevezése Képzési idő 
1. 

hely 
2. 

hely 

54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus 
2 év   

1 év (mezőgazdasági gépész ágazati érettségi után)   

54 813 02 Sportedző (sportág megjelölésével) 
2 év   

1 év (sport ágazati érettségi után)   

54 581 02 Parképítő- és fenntartó technikus 2 év   

 
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ (Meglévő OKJ-s szakmunkás bizonyítvány esetén) 

OKJ szám Szakma megnevezése Képzési idő 1. hely 2. hely 

 Érettségi 2 év   

Kelt: Baja, 2017. ________________ 

 

tanuló aláírása gondviselő aláírása (kiskorú esetén) 

 


