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Tanulmányi területek a 2022/2023-as tanévre 

 

TECHNIKUM 
 

0501 
technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

élelmiszeripar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete(i): erjedés- és üdítőital-ipari technikus 

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj 

 

0502 
technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

élelmiszeripar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete(i): bor- és pezsgőgyártó technikus 

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely és tankert biztosított, kollégiumi 

elhelyezés biztosított, ösztöndíj 

 

0503 
technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

mezőgazdaság és erdészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete(i): kertésztechnikus 

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely és tankert biztosított, kollégiumi 

elhelyezés biztosított, ösztöndíj 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
 

0504 
szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

élelmiszeripar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete(i): erjedés- és üdítőital-ipari 

termékkészítő 

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj 

 

0505 
szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

élelmiszeripar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete(i): szőlész-borász 

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely és tankert biztosított, kollégiumi 

elhelyezés biztosított, ösztöndíj 

 

0506 
szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

mezőgazdaság és erdészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség kimenete(i): kertész 

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely és tankert biztosított, kollégiumi 

elhelyezés biztosított, ösztöndíj 
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A felvételi eljárás belső rendje 

 

Felvételi követelmények: nincs központi felvételi vizsga 

 

A jelentkezők rangsorolásának módja, szabályai 

 

A jelentkezők rangsorolása a 8. félévi érdemjegyek alapján történik. 

  

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 60 § (2) bek. alapján a sajátos nevelési 

igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, az igazgató mentesíti 

a) az érdemjegyekkel történő értékelés és osztályzatokkal történő minősítés alól, és ehelyett szöveges 

értékelés 

 és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) – a szakirányú oktatás kivételével – egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 

minősítés alól. 

 

Iskolánk 72 férőhelyes saját kollégiummal rendelkezik. 

Honlapunk címe: www.telekiszakkepzo.hu; https://deliaszc.hu/ 

 

 

 

Villány, 2021. október 20. 

 

 

 

 

      

Baloghné Szacsuri Ida 

            igazgató 
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