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1. INTÉZMÉNYTÖRZS, INTÉZMÉNYI ADATOK 

a) A szakképzési intézmény hivatalos neve, a tagintézmény hivatalos neve 

Intézmény hivatalos neve: Alföldi Agrárszakképzési Centrum Dr. Pálfi György 

Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 

b) A szakképzési intézmény székhelye és a szakképzési feladatot ellátó telephelyei 

         5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. Tankonyha 

5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. Tanműhely 

5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. Tangazdaság 

 

c) A szakképzési intézmény székhelyén az intézményvezető neve, elérhetősége  

Dr. Pálfi György Mezőgazdasági Technikum, Szakképző iskola és Kollégium 

 igazgató: Gyarmathy Zsolt György 

 email: ig@ketegyhazisuli.hu 

 telefon:66/250-311 

 

d) A szakképési intézmény közfeladatai és alapfeladatai 

Az intézmény közfeladatai: 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképzési feladatok és a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok 

ellátása. 

 

Az intézmény alaptevékenysége: 

 

A szakmajegyzékben meghatározott szakmára felkészítő szakmai oktatást és 

szakképesítésre felkészítő szakmai képzést folytat. 

A szakmai oktatás a képzési és kimeneti követelmények alapján ágazati alapoktatásban 

és szakirányú oktatásban történik. A szakmai oktatás keretében az ágazati alapoktatással 

és a szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól függetlenül a közismereti 

kerettanterv szerinti oktatás folyik. 

A szakképzés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt 

vevő kiskorú személy, a képzésben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, 

valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális 

igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb 

fejlődésének elősegítése a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek 

megteremtése érdekében. 

Kollégiumi alapfeladatot, valamint a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem 

szakképzési és köznevelési tevékenységet is elláthat. 

Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai 

alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását. 

mailto:ig@ketegyhazisuli.hu
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Az intézmény alaptevékenysége: 

- Technikumi szakmai oktatás 

- Technikum nyelvi előkészítés 

- Szakképző iskolai szakmai oktatás 

- Orientációs fejlesztés 

- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló nevelés-oktatása [az 

érzékszervi fogyatékossággal, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási 

problémákkal vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási zavar) küzd] 

- Kollégiumi ellátás 

- Kifutó jelleggel:  Felnőttoktatás 

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

Szakközépiskolai nevelés-oktatás 

 

- Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása 

- Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

- Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai 

feladatai a szakképző iskolákban 

- Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

- Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

- Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

- Génmegőrzés, fajtavédelem 

 

 Az intézmény specifikus tevékenységei: 

 

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

0116 Rostnövénytermesztés 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése 

0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 

0130 Növényi szaporítóanyag termesztése 

0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 

0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése 

0143 Ló, lóféle tenyésztése 

0145 Juh, kecske tenyésztése 

0146 Sertés tenyésztése 

0147 Baromfitenyésztés 

0149 Egyéb állat tenyésztése 

0161 Növénytermesztési szolgáltatás 

0162 Állattenyésztési szolgáltatás 

0163 Betakarítást követő szolgáltatás 
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0164 Vetési célú magfeldolgozás 

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

4729 Egyéb-élelmiszer kiskereskedelem 

5629 Egyéb vendéglátás 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

 

 Vállalkozási tevékenység: 

 

Az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem 

veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és az ebből fakadó 

kötelezettségeinek teljesítését. 

Vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak 30 

%-a. 

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 

alaptevékenységtől elkülönülten kell megtervezni és elszámolni. 

 

 

e) Feladatellátási-helyenként tantermek, a férőhelyek maximális száma 

 Tanügyi épület 

Iskolai tantermek száma: 11 

Nappali rendszerű: felvehető maximális tanuló létszám: 185 fő 

Esti/levelező rendszerű: 30 fő 

 

f) Feladatellátási-helyenként a tornaterem, uszoda, konyha, iskolai könyvtár, 

természetlabor, tanműhely, sportpálya megléte  

Tornaterem:Igen 

Tornaszoba:Nem 

Uszoda: Nem 

Konyha:Igen 

Könyvtár:Igen 

Természetlabor: Nem 

Tanműhely:Igen 

Sportpálya: Igen 
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g) Az alapító neve, székhelye, típusa  

Alapító:       Agrárminisztérium 

Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 

Típusa:       állami szervezet 

 

 

h) Fenntartó neve, elérhetősége, székhelye, típusa, adószáma, KSH statisztikai számjele, 

valamint a fenntartó képviseletére jogosult neve és beosztása  

Fenntartó neve: Alföldi Agrárszakképzési Centrum 

 

Elérhetősége:    66/850-005 

 

Székhelye:        6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4/a-6/a 

 

Típusa:              költségvetési szerv 

 

Adószáma:       15823481-2-06 

 

KSH számjel:    15823481-8532-312-06 

 

Fenntartó képviseletére jogosult : Dr.Horváth József főigazgató 

 

                                                      Vári László kancellár  

 

i)A szakképzési alapfeladat-ellátásba bevont épület működtetőjének neve, székhelye, típusa, 

adószáma, KSH statisztikai, elérhetőségei, valamint a működtető képviseletére jogosult neve 

és beosztása  

Működtető neve: Dr.Pálfi György Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium 

Székhely:            5741 Kétegyháza, Gyulai út 6 

Típusa:               szakképző intézmény 

Adószáma:         15823481-2-06 

KSH számjel:     15823481-8532-312-06 

Elérhetőség:       66/250-311 

Képviseletére jogosult: Gyarmathy Zsolt igazgató 
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j) A szakképzési intézmény honlapjának címe, adószáma  

 Honlap címe:  https://www.ketegyhazisuli.hu/  

 Adószáma: 15823481-2-06 

k) Az alapító okirat kelte  

 Alapító okirat kelte: 2020.09.01 

 Intézmény nyilvántartásba vételének dátuma: 2020.07.01 

 Hatályos alapító okirat kelte: 2022.07.08 

 Az intézményt létesítő szakmai alapdokumentum utolsó módosításának kelte: 

2022.07.08 

 

l) A működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló 

dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság  

 A működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba 

vételről szóló dokumentum: Alapító okirat 

 működéshez szükséges határozat száma:  SZIF/998/1/2020. 

 Nyilvántartási szám: 823489 

 Az intézmény nyilvántartásba vételének dátuma: 2020.07.01 

 Hatályos alapító okirat kelte: 2022.07.08 

 Az intézményt létesítő szakmai alapdokumentum utolsó módosításának kelte: 

2022.07.08 

 

 

2. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 50. § (1-11) és 51. § (1-6) alapján 

történik: 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Az iskolába a 2023-2024-es tanévre 2023. február 22-ig lehet jelentkezési lap 

beadásával jelentkezni. 

 

3. A BEIRATKOZÁSRA MEGHATÁROZOTT IDŐ, A FENNTARTÓ ÁLTAL 

ENGEDÉLYEZETT OSZTÁLYOK, CSOPORTOK SZÁMA  

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében a beiratkozás határnapjait a 

kormányhivatal minden évben rendeletben határozza meg, és a beiratkozás kezdőnapja 

előtt 30 nappal értesíti. 

https://njt.hu/jogszabaly/2012-20-20-5H  

https://www.ketegyhazisuli.hu/
https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00
https://njt.hu/jogszabaly/2012-20-20-5H
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      Az iskolába a 2023-2024-es tanévre 2023. június 22-én lehet beiratkozni. 

2023.szeptember 1-től mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági gépész és gazda       

szakmákat tervezünk indítani. 

 

 

4. A SZAKKÉPZÉSI ALAPFELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEGYSÉGKÉNT 

A TÉRÍTÉSI DÍJ, A TANDÍJ, EGYÉB DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

JOGCÍME ÉS MÉRTÉKE, TOVÁBBÁ TANÉVENKÉNT, NEVELÉSI 

ÉVENKÉNT AZ EGY FŐRE MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK MÉRTÉKE, A 

FENNTARTÓ ÁLTAL ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK, BELEÉRTVE A 

JOGOSULTSÁGI ÉS IGÉNYLÉSI FELTÉTELEKET IS  

 

 Az intézmény étkezési térítési díjai: 

 

 Kollégiumi étkezési díj: 1257 Ft 

 

 Diák ebéd:                      583 Ft 

 

 Gyermekvédelmi támogatás határozattal rendelkező diák 50%-os étkezési 

kedvezményben részesül. 

 

 

 

 

 

5. AZ INTÉZMÉNYT ÉRINTŐ ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK ÉS AZOK 

NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI  

 

 nem releváns 
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6. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE, 

ÉVES MUNKATERV ALAPJÁN A NEVELÉSIÉVBEN, TANÉVBEN 

TERVEZETT JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK IDŐPONTJAI  

Az épület nyitva tartásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza: 

https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/SzMSz%20K%C3%A9tegyh%C3%A1za%20202

1.pdf  

Az éves Munkaterv tartalmazza a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjait: 

https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/2023/Munkaterv%20kivonat_2022_2023_tan%C3%A

9vre_K%C3%A9tegyh%C3%A1za.pdf  

 

Tanévnyitó és névadó ünnepség: 2022. szeptember 2. 

Nyílt napok: 2022. október 11; 2022. október 27. 

Szalagavató: 2022. december 16. 

Első féléves jegyzárás és félév vége. 2023.január 20. 

Tájékoztató az új jelentkezők számára: 2023.március 4. 

Szakmai ágazati vizsga a 9. évfolyamos szakképzős tanulóknak: 2023.március 22. 

Szakmai ágazati vizsga a 10. évfolyamos technikus tanulóknak: 2023. március 24. 

Ballagás: 2023. május 5. 

Érettségi írásbeli: 2023. május 8-18. 

Érettségi szóbeli: 2023. június 19-20. 

 

 

Szakmai írásbeli: Mezőgazdasági gépésztechnikus: 2023.május 18. 

   Mezőgazdasági gépész: 2023. május 18. 

Gazda: 2023. május 23. 

Szakmai gyakorlati és szóbeli: Mezőgazdasági gépész: 2023.május 19. 

             Gazda: 2023. május 24. 

             Mezőgazdasági gépésztechnikus: 2023.május 22. 

Challange day: 2022. május 18. 

Országos kompetenciamérés: 2023. június 6-9. 

Beiratkozás: 2023. június 22. 

Nyári gyakorlat: 2023. június 9. 

https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/SzMSz%20K%C3%A9tegyh%C3%A1za%202021.pdf
https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/SzMSz%20K%C3%A9tegyh%C3%A1za%202021.pdf
https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/2023/Munkaterv%20kivonat_2022_2023_tan%C3%A9vre_K%C3%A9tegyh%C3%A1za.pdf
https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/2023/Munkaterv%20kivonat_2022_2023_tan%C3%A9vre_K%C3%A9tegyh%C3%A1za.pdf
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7. A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSAI A 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

MEGTARTÁSÁVAL  

Tanfelügyeleti ellenőrzés 

Az intézményben a 2021/2022-es tanévben nem történt intézményünkben tanfelügyeleti 

eljárás. 

 

8. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÉS A HÁZIREND 

https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/SzMSz%20K%C3%A9tegyh%C3%A1za%202

021.pdf  

https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/Hazirend_Ketegyhaza_uj.pdf  

 

 

 

 

 

9. A BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK ALAPJÁN A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI 

VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE  

 

BEOSZTÁS,MUNKAKÖR FŐ VÉGZETTSÉG 

idegen nyelv 2 1 fő középfokú 

1 fő egyetem 

történelem,társadalimismeret,etika 2 1 fő egyetem 

1 fő főiskola 

testnevelő 2 1 fő egyetem 

1 fő főiskola 

Agrárvállalkozási ismeretek 1 egyetem 

Kötelező komplex 

természetismeret 

1 egyetem 

Munkahelyi biztonság 1 egyetem 

Digitális kultúra 2 1 fő egyetem 

1 fő főiskola 

Magyar nyelv és 

irodalom,Kommunikáció 

1 egyetem 

Fizika 1 egyetem 

Mezőgazdasági erőgépek elmélet 1 egyetem 

Mezőgazdasági erőgépek 

gyakorlat 

1 főiskola 

Szakmai alapozó ismeretek 1 egyetem 

Szőlő-és gyümölcstermesztés 3 2 fő egyetem 

1 fő középfokú 

Általános alapozás 2 egyetem 

https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/SzMSz%20K%C3%A9tegyh%C3%A1za%202021.pdf
https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/SzMSz%20K%C3%A9tegyh%C3%A1za%202021.pdf
https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/Hazirend_Ketegyhaza_uj.pdf
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főiskola 

Szakmai alapozás 2 egyetem 

főiskola 

Szakmai alapozó ismeretek 2 egyetem 

Szakmai alapozás gyakorlat 4 2 fő egyetem 

1 fő főiskola 

1 fő alapfokú 

Zöldségtermesztés gyakorlat 1 egyetem 

Növénytermesztés gyakorlat 2 egyetem 

középfokú 

Részletes növénytermesztés 

gyakorlat 

2 egyetem 

középfokú 

Zöld Föld 2 egyetem 

Munkavállalói ismeretek 1 egyetem 

Növénytermesztés 1 egyetem 

Mezőgazdasági ismeretek 2 főiskola 

egyetem 

Zöldségtermesztés 1 egyetem 

Állattartási ismeretek 1 egyetem 

Állattenyésztés 1 egyetem 

Állattenyésztés gyakorlat 1 egyetem 

Állattartási alapismeretek 1 egyetem 

Takarmányozástan 1 főiskola 

Takarmányozástan gyakorlat 2 egyetem 

középfokú 

Fémmegmunkálás 1 egyetem 

Mezőgazdasági gépek 

üzemeltetése 

2 főiskola 

alapfokú 

Mezőgazdasági munkagépek 1 főiskola 

Szakmai számítások 1 főiskola 

Anyagismeret 1 főiskola 

Gépek üzemeltetése 1 főiskola 

Erőgépek 1 főiskola 

Mezőgazdasági munkagépek 3 2 fő főiskola 

1 fő egyetem 

Járművezetési gyakorlatok 1 főiskola 

Járművezetési ismeretek 1 főiskola 

Részletes állattenyésztés 1 főiskola 

Részletes állattenyésztés gyakorlat 1 középfokú 

Gazdálkodási alapismeretek 1 egyetem 

Gépjavítás 1 egyetem 

Munkagépek 1 egyetem 

Gépelemek,mechanika 1 egyetem 

Erőgépek -szakmai 1 egyetem 

Műszaki dokumentáció 1 egyetem 

Foglalkoztatás I. 1 középfokú 

Kompetenciafejlesztés 2 1 fő középfokú 

1 fő egyetem 

Munkavállalói ismeretek 1 főiskola 
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Matematika 1 főiskola 

Agrárműszaki erőgépek 1 alapfokú 

Mezőgazdasági termelés gépei 1 alapfokú 

Pénzügyi és munkavállalói 

ismeretek 

1 egyetem 

 

 

 

 

 

 

 

10. A BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK ALAJÁN A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT 

SEGÍTŐK SZÁMA, ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE  
 

iskolatitkár egyetem 

rendszergazda főiskola 

tangazdaságvezető középfokú 

 

 

 

 

 

11. AZ ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS ÉVENKÉNTI EREDMÉNYEI 

 

Országos kompetenciamérés 

2014 
Mérési 

terület 

Évfolyam Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 

telephelyen 

Országos A első viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 10. szakköz. 1479 
(1387;1558) 

1613 
(1631;1633) 

Szakköz. 1615 
(1614;1617) 

Kis.szakköz. 1561 
(1555;1566) 

10. szakisk. 1378 

(1314;1439) 
1631 

(1631;1633) 

Szakisk. 1442 

(1440;1444) 

Kis szakisk. 1454 

(1447;1458) 

Szövegértés 10 szakköz. 1416 
(1569;1598) 

1597 
(1596;1598) 

Szakköz. 1581 
(1579;1582) 

Kis.szakköz. 1538 
(1533;1543) 

10 szakisk. 1285 

(1216;1353) 

1597 

(1596;1598) 

Szakisk. 1387 

1385;1390) 

Kis szakisk. 1390 

(1382;1396) 

 

 

2015 
Mérési 

terület 

Évfolyam Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 

telephelyen 

Országos A első viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 10. szakköz. 1481 
(1410;1584) 

1645 
(1644;1646) 

Szakköz. 1633 
(1631;1634) 

Kis.szakköz. 1568 
(1562;1573) 

10. szakisk. 1335 

(1293;1398) 
1645 

(1644;1646) 

Szakisk. 1432 

(1429;1435) 

Kis szakisk. 1424 

(1419;1432) 

Szövegértés 10 szakköz. 1510 
(1444;1591) 

1601 
(1601;1602) 

Szakköz. 1585 
(1584;1587) 

Kis.szakköz. 1533 
(1528;1537) 

10 szakisk. 1317 

(1219;1395) 

1601 

(1601;1602) 

Szakisk. 1376 

1373;1378) 

Kis szakisk. 1371 

(1366;1381) 
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2016 
Mérési 

terület 

Évfolyam Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 

telephelyen 

Országos A első viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 10. szakköz. 1569 

(1482;1637) 
1641 

(1640;1642) 

Szakköz. 1625 

(1623;1627) 

Kis.szakköz. 1564 

(1560;1568) 

10. szakisk. 1362 
(1261;1451) 

1641 
(1640;1642) 

Szakisk. 1428 
(1426;1431) 

Kis szakisk. 1437 
(1428;1443) 

Szövegértés 10 szakköz. 1566 

(1487;1645) 

1610 

(1609;1611) 

Szakköz. 1589 

(1588;1591) 

Kis.szakköz. 1539 

(1534;1544) 

10 szakisk. 1403 
(1339;1470) 

1610 
(1609;1611) 

Szakisk. 1390 
(1388;1393) 

Kis szakisk. 1401 
(1395;1408) 

 

 

2017 
Mérési 

terület 

Évfolyam Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 

telephelyen 

Országos A első viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 10. szakgimn. 1543 

(1485;1611) 
1647 

(1646;1648) 

szakgimn. 1620 

(1618;1622) 

Kis 

szakgimn. 

1554 

(1548;1560) 

10. szakköz. 1310 

(1191;1398) 
1647 

(1646;1648) 

szakköz. 1435 

(1431;1437) 

Kis szakköz. 1443 

(1434;1451) 

Szövegértés 10 szakgimn. 1461 

(1407;1540) 

1613 

(1612;1614) 

szakgimn. 1584 

(1582;1586) 

Kis 

szakgimn. 

1537 

(1532;1542) 

10 szakköz. 1296 

(1190;1402) 

1613 

(1612;1614) 

szakköz. 1392 

(1390;1394) 

Kis szakköz. 1389 

(1382;1400) 

 

 

 

 

2018 
Mérési 

terület 

Évfolyam Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 

telephelyen 

Országos A első viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 10. szakgimn. 1548 
(1425;1620) 

1647 
(1646;1648) 

szakgimn. 1620 
(1618;1621) 

Kis 
szakgimn. 

1560 
(1555;1564) 

10. szakköz. 1472 

(1376;1561) 
1647 

(1646;1648) 

szakköz. 1445 

(1442;1447) 

Kis szakköz. 1459 

(1453;1466) 

Szövegértés 10 szakgimn. 1513 
(1378;1639) 

1636 
(1636;1637) 

szakgimn. 1607 
(1605;1609) 

Kis 
szakgimn. 

1562 
(1554;1566) 

10 szakköz. 1332 

(1233;1445) 

1636 

(1636;1637) 

szakköz. 1418 

(1415;1420) 

Kis szakköz. 1424 

(1418;1430) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
Mérési 

terület 

Évfolyam Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 

telephelyen 

Országos A első viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 
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Matematika 10. szakgimn. 1557 

(1483;1610) 
1670 

(1669;1671) 

szakgimn. 1644 

(1642;1645) 

Kis.szakgimn. 1593 

(1586;1599) 

10. szakköz. 1329 
(1245;1404) 

1670 
(1669;1671) 

szakköz. 1465 
(1463;1468) 

Kis szakköz 1461 
(1456;1466) 

Szövegértés 10 szakgimn. 1495 

(1403;1576) 

1661 

(1660;1662) 

szakgimn. 1632 

(1630;1634) 

Kis.szakgimn. 1593 

(1587;1601 

10 szakköz. 1308 
(1204;1395) 

1661 
(1660;1662) 

szakköz. 1447 
(1445;1449) 

Kis szakköz 1447 
(1442;1452) 

 

 

 

A 2019/2020.tanévi Országos kompetenciamérés-Az emberi erőforrások minisztere 5/2020. 

(III.19.)EMMI határozata értelmében a mérés a járvány miatt elmaradt. 

 

 

2021 
Mérési 

terület 

Évfolyam Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 

telephelyen 

Országos A első viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 10. techn. 1463 

(1389;1529) 
1653 

(1652;1654) 

techn. 1619 

(1617;1621) 

Kis.techn. 1556 

(1551;1560) 

10. szakképz. 1292 
(1217;1394) 

1653 
(1652;1654) 

szakképz. 1451 
(1448;1453) 

Kis 
szakképz. 

1451 
(1445;1458) 

Szövegértés 10 techn. 1473 

(1343;1573) 

1651 

(1649;1652) 

techn. 1616 

(1615;1618) 

Kis.techn.. 1571 

(1564;1576) 

10 szakképz. 1275 
(1211;1334) 

1651 
(1649;1652) 

szakképz. 1440 
(1437;1442) 

Kis 
szakképz. 

1440 
(1432;1447) 

 
 
 
 
Érettségi vizsgák átlageredményei: 
 

Év Magyar Matematika Történelem Angol Ágazati Informatika Földrajz Mezőgazdasági 
ismeretek 

2019 3,4 2,46 3,07 3,38 3,38 3 5 x 

2020 2,9 2,13 2,71 3,25 4,09 3,5 4 4 

2021 2,8 2,7 3,3 3 4 3 5 3 

2022 3,57 2,76 3,21 2,73 3,25 x x x 
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12. A TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS ADATOK  
 

 

Tanév Induló 

létszám 

Év végi 

létszám 

Lemorzsolódás Bukás Bukás 

évismétlésre 

2016/2017 185 173 12   

2017/2018 181 175 6 25  

2018/2019 185 161 21 34  

2019/2020 168 155 13 11 11 

2020/2021 142 142 0   

2021/2022 150 158 0 37 19 

 

 

13. A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 

LEHETŐSÉGE  

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét az intézmény Házirendje 

tartalmazza: 

https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/Hazirend_Ketegyhaza_uj.pdf  

A tanórán kívüli foglalkozások formái: szakkörök, diákönkormányzat 

 

14. A HÉTVÉGI HÁZI FELADATOK, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI  

 

Az otthoni (tanulószobai) felkészüléshez szükséges feladatok tantárgyanként, sőt azon belül is 

nagy változatosságot mutatnak. 

Gyakoriságukat tekintve feladásuk alkalomszerű. 

Az otthoni (tanulószobai) írásbeli és szóbeli feladatot úgy kell meghatározni, hogy egy átlagos 

képességű tanuló otthoni (tanulószobai) felkészülésének várható időtartama tantárgyanként a 

30 percet ne haladja meg. Az otthoni (tanulószobai) felkészülés alapja: tankönyv, 

órai vázlat, más segédanyag, iskolai könyvtár, községi könyvtár, városi könyvtár, Internet. 

Az értékelés szempontjait a tanár a tanulóval a házi feladat, házi dolgozat kiselőadás esetén 

előre közli. 

Az egész osztályt érintő feladat legtöbbször a tankönyv kérdéseire történő válaszadás. Ebben 

az esetben a feladat közvetlenül kapcsolódik a tananyaghoz, az ellenőrzés az elkészítés 

tényére terjed ki. 

 

Otthoni (tanulószobai) feladatok 

Formája Célja Határideje Gyakorisága Ellenőrzése Értékelése 

Írásbeli 

házi 

feladat 

Gyakorlás, 

készségfejlesztés, 

ismeretek 

elsajátítása 

Egyik 

tanóráról 

a másikra 

Témától, 

tantárgytól 

függő 

Rendszeresen Szóban, 

elmulasztás 

esetén egyéni 

elbírálással 
Szóbeli házi 

feladat 
Gyakorlás, 

készségfejlesztés, 

ismeretek 

elsajátítása 

Egyik 

tanóráról 

a másikra 

Témától, 

tantárgytól 

függő 

 

Folyamatosan Szóban, 

illetve 

érdemjeggyel 

Házi 

dolgozat 
smeretek önálló 

alkalmazása, 

anyaggyűjtés, 

Min. egy hét 

felkészülési 

idő 

Témától, 

tantárgytól 

függő 

Mindig Szóban, 

illetve 

érdemjeggyel 

https://www.ketegyhazisuli.hu/doc/szab/Hazirend_Ketegyhaza_uj.pdf
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egyéni 

felkészülés 
Kiselőadás Önálló 

felkészülés, 

anyaggyűjtés, 

egyéni 

kutatómunka 

Min. egy hét 

felkészülési 

idő 

Témától, 

tantárgytól 

függő 

Mindig Szóban, 

illetve a 

tanár által 

felajánlott 

érdemjeggyel 

 

 

A tanulók rendszeres értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó területe. Az értékelés a 

beiskolázástól kezdve végig kíséri az oktatási-nevelési folyamatot. Az egyes képzési 

szakaszokat különböző vizsgák zárják. Ez a fejezet nem foglalkozik a bemeneti és kimeneti 

értékeléssel, kizárólag az oktatási-nevelési folyamat részeként kezeli az értékelési rendszert. Az 

értékelés motiválja a tanulót, visszacsatolás a szaktanár számára, jelzés a szülő felé, és 

folyamatosan segíti az iskola ellenőrzési rendszerét. 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét a tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli. Az érdemjegy kialakításánál az érvényben lévő tantervi 

követelményeket vesszük alapul. Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása nem lehet 

fegyelmezési eszköz. Az értékelésnél igyekezni kell betartani a rendszeresség és a módszertani 

sokszínűség elvét (feleltetés, dolgozatírás, évfolyami felmérések, otthoni munkák értékelése, 

osztályok értékelése félévenként, illetve rendkívüli alkalmakkor). 
A nevelőtestület határozata alapján az osztálynaplókba tanulónként, félévenként legalább négy 

osztályzat rögzítése szükséges tantárgyanként, ha a tantárgy heti óraszáma legalább kettő. Ennél kisebb 

heti óraszám esetén is, félévenként legalább három osztályzat szükséges. 

A nevelőtestület törekszik egy egységes értékelési rendszer kialakítására és következetes alkalmazására, 

de – a képzések, illetve maga 

az oktató-nevelő tevékenység sokszínűsége miatt – ez a rendszer nehezen alkotható meg, amellett a 

munkaközösségek, illetve a nevelőtestület egésze fontos alapelvnek tartja, a pedagógus módszertani 

szabadságának tiszteletét. 

Az egységesítő törekvések megvalósítására irányuló eredményeink e téren a következők: 

A leggyakrabban alkalmazott írásbeli beszámoltatási formák a röpdolgozat, a kisdolgozat, a témazáró 

dolgozat, az írásbeli házi dolgozat. 

 

Írásbeli beszámoltatások 

 

Formája Rendje Tartalma Gyakorisága Súlya 

Röpdolgozat Bejelentés nélkül Egy óra anyaga. 

A mobilizálható, 

pillanatnyi tudást 

mér 

Korlátozás nélkül Egyszeres, mint 

a szóbeli felelet. 

Kisdolgozat Előre bejelentett 

órán 
Néhány óra 

anyaga 
Korlátozás nélkül Egyszeres 

Témazáró 

dolgozat 

Minimum egy 

héttel 

előre bejelentett, 

a 

naplóban jelzett 

órán 

Néhány órát 

meghaladó 

anyag. 

Egy nagyobb 

témakör 

globális 

áttekintésére 

Időpontja 

tanmenetben 

rögzített. 

Egy nap max. 2 

db 

íratható. 

Kétszeres 

jegyérték 

Házi dolgozat Megegyezés 

szerint 
Kiadott téma 

alapján 
Tantárgytól függő Egyszeres 
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15. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI 

KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE  

 

Az osztályozó vizsga követelményei, mint a tantárgyak teljesítésének követelményei. 

Minimálisan az elégséges szint elérése. 

 

 

16. ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA ÉS AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN A 

TANULÓK LÉTSZÁMA  
 

 

Osztály Szakma Létszám 

Nappali tagozat   

9/A Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

21 fő 

9/B Mezőgazdasági gépész 29 fő 

9/C Gazda 20 fő 

10/A Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

13 fő 

10/B Mezőgazdasági gépész 15 fő 

10/C Mezőgazdasági gépész/Gazda 11 fő/3 fő 

11/A Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

4 fő 

11/B Mezőgazdasági gépész/Gazda 7 fő/3 fő 

12/A Szakgimnázium-kifutó 7 fő 

5/13 Mezőgazdasági 
gépésztechnikus-ráépülő 1 év 

10 fő 

Esti/levelező tagozat   

12/EF Érettségire felkészítő 19 fő 

13/EF Érettségire felkészítő 5 fő 

 

 

 

17.STATISZTIKA 

 § (1) A szakképzési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak 

megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A szakképzési 

intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési 

évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül 

felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. 

(2) Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben vagy a KIR más alrendszerében szerepel, 

az adatot a Hivatal az OSAP-jelentésből megismerhető formában és tartalommal teszi közzé. 
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(3) Az újonnan létrejött köznevelési intézmény képviselője a működés megkezdését 

követő két hónapon belül, iskola esetében október 31-ig köteles a tájékoztató rendszerbe a 

közzétételi listát és dokumentumokat megküldeni. 

(4) A Hivatal a közzétételi listát – a szakképzési intézmény kérelemére – elektronikus 

formában átadja a szakképzési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő 

megjelenítése céljából. 


