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8. osztályos tanulóknak hirdetett osztályok 
 
Technikumi képzés  
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1511 5 év 

Mezőgazdaság és erdészet 
ágazat 

5 0821 17 02 
Erdésztechnikus 

(Erdőgazdálkodás vagy 
Vadgazdálkodás szakmairány) 

Szakképző iskolai képzés  

Tanulmányi 
terület kódja 

Képzés 
ideje Szakma megnevezése 

1501 3 év 
Mezőgazdaság és erdészet ágazat 

4 0821 17 01 
Erdőművelő-fakitermelő 



Érettségi vizsgára épülő technikumi képzés (nappali és esti munkarend) 

Képzés ideje Szakma megnevezése 

2 év 50 811 1709 Mezőgazdasági technikus 

2 év  50 0821 1702 Erdésztechnikus 

 
Felvételi eljárás, követelmények 
Felvételi vizsga nincs. A jelentkezők rangsorolása kizárólag a tanulmányi eredmények alapján történik.  
A felvétel elbírálása az 5-6-7. osztály év végi, ill. a 8. osztály első félévének eredménye alapján számított 
pontok szerint történik. 
A tanulmányi eredmény számításához szükséges tantárgyak, melyeket a felvételi lapon szerepeltetni kell: 
magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, angol/német nyelv, biológia (természetismeret 
5-6. osztály), fizika, földrajz, kémia, informatika. 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Mátrafüreden, az intézmény iskolaorvosi rendelőjében. 
SNI (Sajátos nevelési igényű) státuszú tanulókat az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum nem oktat. 
 
Gyakorlati helyeink 
Az iskola tanüzeme, az Egererdő Erdészeti Zrt. erdőterületei, vadásztársaságok, mezőgazdasági 
vállalkozások. 
 
Oktatott idegen nyelvek: angol és német nyelv. 
 
Kollégiumi ellátás 
A 9. évfolyamra felvételt nyert tanulóink részére kollégiumi elhelyezését biztosítunk. 
 
Tanórán kívüli foglalkozások: (A tanulók igényeihez igazodva.) 

• Felzárkóztatás (9. évfolyam), korrepetálás (9.-12. évfolyam): szükség esetén közismereti 
tantárgyakból 

• Szakkörök: természet- és környezetvédelem, gombaismeret, lövészet, fafaragás, vendéglátás, 
kürtszakkör, természetfotózás, virágkötészet 

 
A tanuló igénye szerint a tanulmányok ideje alatt kedvezményes térítés ellenében megszerezhető 
tanúsítványok: 
„B” kategóriás gépjárművezetői (technikusi alapkövetelmény), „T” kategóriás – mezőgazdasági 
vontatóvezetői – jogosítvány (erdészeti szakmunkás végzettség alapkövetelménye), állami vadászvizsga, 
fegyverismereti vizsga, erdészeti anyagmozgató és rakodógép-kezelő, növényvédelmi „zöldkönyv”. 

 
Kövess minket közösségi oldalainkon is! 
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