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 OM azonosító: 202725      Nyilvántartási szám: E-000056/2013       Akkreditációs lajstromszám: 

 

Iskolai nyílt nap: 2019. november 22. (péntek) 9 órától 
       

A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

(3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26.) felvételt hirdet az alábbi képzéseire: 

 

A 2020/2021-es  tanévtől megújul a szakmai képzés. 
 

Technikum  9-13.évfolyam 
 

A technikum 5 éves: 2 év ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás 
 

A képzés általános jellemzői 

 
 

Ösztöndíjat kapnak a tanulók az alábbiak szerint: 
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Iskolánk kínálata a technikus képzés területén: 

 

0001 kód Bor-és pezsgőgyártó technikus osztály 

- az élelmiszeripari szaktantárgyak oktatása folyik magasabb óraszámban,  

- Felvehető létszám: 16 fő. 

 

0002 kód Élelmiszer-ellenőrzési technikus osztály 

- az élelmiszeripari szaktantárgyak oktatása folyik magasabb óraszámban,  

- Felvehető létszám: 16 fő  

 

0003 kód Sütő-és cukrászipari technikus osztály 

- az élelmiszeripari szaktantárgyak oktatása folyik magasabb óraszámban,  

- Felvehető létszám: 16 fő  

 

0004 kód Mezőgazdasági gépésztechnikus osztály 

- műszaki szaktantárgyak oktatása folyik magasabb óraszámban,  

- Felvehető létszám: 16 fő  

 

0005 kód Gépgyártás-technológiai technikus osztály 

- a műszaki szaktantárgyak oktatása folyik magasabb óraszámban,  

- Felvehető létszám: 34 fő  

 

Szakképző iskola 9-11. évfolyam 
 

A szakképző iskola 3 éves 

A képzés általános jellemzői 

 

 
Duális képzés: a képzés helyszíne elsősorban vállalkozásoknál lesz, ahol a szakma elsajátítása 

történik 

Ösztöndíjat kapnak a tanulók az alábbiak szerint: 

 
Nincs hiányszakma, minden diák kap  9. évfolyamtól egységes szakképzési ösztöndíjat! 
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Iskolánk kínálata a szakképző iskolák területén: 

 

0006 kód Mezőgazdasági gépész osztály 

- a gyakorlati helyet az iskola biztosítja az intézmény tangazdaságában, illetve a környék 

külső vállalkozásainál, 

- mezőgazdasági vontató vezetői engedély megszerzése kötelező, ingyenes, 

- külföldi gyakorlati lehetőségek  

- Felvehető létszám: 33 fő. 

 

 

0007 kód Kertész  
- a gyakorlati helyet az iskola biztosítja az intézmény tangazdaságában  

- külföldi gyakorlati lehetőségek  

- Felvehető létszám: 10 fő. 

 

 

0008 kód Szőlész-borász  
- a gyakorlati helyet az iskola biztosítja az intézmény tangazdaságában, tanpincéjében, illetve 

a környék külső vállalkozásainál, 

- külföldi gyakorlati lehetőségek  

- Felvehető létszám: 33 fő. 

 

0009 kód Pék  

- a gyakorlati helyet a környék külső vállalkozói biztosítják  

- Felvehető létszám: 33 fő. 

 

0010 kód Cukrász  

- a gyakorlati helyet a környék külső vállalkozói biztosítják  

- Felvehető létszám: 28 fő. 

 

0011kód Hegesztő  
- a gyakorlati helyet az iskola biztosítja az intézmény tanműhelyében, illetve a környék külső 

vállalkozásainál, 

- Felvehető létszám: 28 fő. 

 

 

Szakmai évközi gyakorlati lehetőségek 

 

Franciaország, Spanyolország, Ciprus 
  

 

 

FELVÉTELI 

 

Intézményünkben külön írásbeli felvételi vizsga nincs, a felvételiző diákok rangsorolása a 7. 

osztály év végi és 8. osztály félévi tanulmányi eredményei alapján történik. 
 

 

 

Kollégiumi elhelyezést biztosítunk minden jelentkező számára 

 

A kollégiumban kiemelten fontosnak tartjuk a személyre szóló felzárkóztatást, fejlesztést, a 

családias környezet megteremtését, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását.  
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Ösztöndíj lehetőségek 

 

Útravaló ösztöndíjprogram   Út az érettségihez   Út a szakmához 

 

Minden tanuló szakmától függetlenül ösztöndíjat kap: 

 Az iskolában állami ösztöndíjat 

 Külső gyakorlati helyen vállalati munkaszerződéssel kap ösztöndíjat a tanuló  

 

Oremus Alapítvány a Középfokú Szakképzésért támogatása a jó tanulmányi eredményért 

 

További részletes információ a www.mggeorgikon.hu honlapon található, 

vagy a 06/47-523-340-es telefonszámon, és a georgikon.saujhely@gmail.com 

e-mail címen kapható. 
 

 

 

http://www.mggeorgikon.hu/
mailto:georgikon.saujhely@gmail.com

