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Az iskola felvételi vizsgát nem tart.
A felvételi rangsorunkat magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem és
biológia tantárgyakból elért általános iskolai eredmények alapján állapítjuk meg.
A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
jelentkezők esetében, ha a fenti tantárgyak közül valamelyik tárgyból mentesítették az értékelés
alól, akkor a földrajz, informatika és a technika tárgyakat vesszük figyelembe a felvételi rangsor
megállapításánál.
A „22/2022. (VII.29.) EMMI rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről” alapján
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Feladatok
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany
János Tehetséggondozó Programba és az Arany János
Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területei
meghatározásának formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében – a Hivatal által közzétett
közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi
területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó
felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra
hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó
tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával
kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük,
valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban
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a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük
felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés
szerint kell továbbítania.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok,
továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező –
az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által
meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli
felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő
pályázatok benyújtása.
Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok
benyújtása.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkezőkkel.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi
vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett
intézményekben
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint
az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára; azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem
tudtak részt venni.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany
János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények
a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás
egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős
miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat
a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát
pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba
történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti
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a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot
a Hivatalnak.)
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás
keretében.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza
a jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A
módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni
a Hivatalnak
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé
sorrendben.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti
a jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort
– a Hivatal által meghatározott módon – megküldi
a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt
a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és
az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál
kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást
írhat ki.
A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
befejezése a fenntartónál.
Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76.
OM azonosító: 202728/010
Tel./fax: 62 291 522
www.bedo-ahalom.sulinet.hu
igazgato.bedo@gmail.com

NYÍLT NAPOK: 2022. november 17., december 1., 10.; 2023. január 14.
A nyílt napokon 9.00-12.00 között várjuk az érdeklődőket. 10.00 órakor központi tájékoztatót tartunk.

Várunk szeretettel!

Lehetőségek
Az ásotthalmi iskola egy 10 ha-os parkban helyezkedik el. A parkban találhatók az elméleti
képzést szolgáló tanügyi és oktatási épületek, a könyvtár, a múzeum, az ebédlő, a kollégiumok,
a sportpályák, és a gyakorlati képzést szolgáló tanműhelyek, gépszínek.
Az iskolához közvetlenül csatlakozik a 441 ha-os Tanulmányi erdő.
Az iskolánk iránt érdeklődő fiúk és lányok az alábbi képzések közül választhatnak:
-

Szakképző iskola Erdőművelő-fakitermelő
(4 0821 17 01)
Gazda (Lovász szakmairány) (4 0811 17 04)
Kertész (koszorúkötészettel) (4 0812 17 05)

-

Technikum

Erdésztechnikus

(4 0821 17 02)

tagozatkód: 0001
tagozatkód: 0002
tagozatkód: 0003
tagozatkód: 1111

Az iskolánkba járó tanulók, igény alapján, saját kollégiumainkban kerülnek elhelyezésre! A
kollégium minden tanulónk számára ingyenes! Az étkezésért térítési díjat a szociális helyzet
függvényében kell fizetni!

Technikumi képzés
SZJ 5 0821 17 02 Erdésztechnikus
A szakma képzési ideje 5 év.
A technikumi oktatás az Erdésztechnikus végzettség megszerzése érdekében a „Erdészet és
vadgazdálkodás” ágazatban történik. A képzési idő 5 év. A tanulók a 9-10. évfolyamon
elsajátított szakmai alapozó ismeretekből 10. év végén ágazati vizsgát tesznek. Az általános
kötelező érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett tanítjuk a
szakmai tárgyakat, pl. erdőművelés, erdőhasználat, erdővédelem, erdőbecslés, erdészeti géptan,
vadászat, vadgazdálkodás. A 12. év végén előrehozottan tehető érettségi vizsga magyar nyelv,
történelem és matematika tantárgyakból. A 13. év végén kerül sor az idegen nyelv érettségire
és az erdésztechnikus szakmai vizsgára. A technikus vizsga emelt szintű érettséginek számít.
A jelentkezők számára fölvételi vizsga nincs! Február végén a fölvétellel kapcsolatos
tájékoztató beszélgetést tartunk szülőknek, diákoknak, amelyről minden jelentkezőt írásban
értesítünk!

Szakkörön

Szakképző iskolai képzés
A jelentkezők számára fölvételi vizsga nincs! Február végén a fölvétellel kapcsolatos
tájékoztató beszélgetést tartunk szülőknek, diákoknak, amelyről minden jelentkezőt írásban
értesítünk! A képzési idő 3 év.
Iskolánkban a következő szakképesítések szerezhetők meg:
•
•

SZJ 4 0821 17 01 Erdőművelő-fakitermelő
SZJ 4 0811 17 04 Gazda (Lovász szakirány)

•

SZJ 4 0812 17 05 Kertész (koszorúkötészettel)

A szakképző iskolában szakmunkás bizonyítványt szerzőknek lehetőséget biztosítunk érettségi
bizonyítvány megszerzésére is!

Magasles építése

Sétány a parkban

Erdőművelő-fakitermelő
SZJ száma: 4 0821 17 01
A szakma képzési ideje 3 év.
A jelentkezők számára fölvételi vizsga nincs! Február végén a fölvétellel kapcsolatos
tájékoztató beszélgetést tartunk szülőknek, diákoknak, amelyről minden jelentkezőt írásban
értesítünk!
A tanulók a 9. évfolyamon elsajátított szakmai alapozó ismeretekből 9. év végén ágazati vizsgát
tesznek.
A szakmai tantárgyak erdészeti, vadászati, gépészeti, munka- és környezetvédelmi
ismereteket dolgoznak föl.
A tanulmányi idő alatt felkészülési lehetőséget biztosítunk a következő képesítések
megszerzésére:
➢ motorfűrész-kezelő jogosítvány
➢ mezőgazdasági-vontatóvezetői igazolvány
➢ daruk és targoncák kezelésére szóló jogosítvány
➢ vadászvizsga
➢ B kategóriás jogosítvány
Sokféle szakkör működik, pl. vadász, madarász, informatika, atlétika, foci, kondi, zene, tánc,
kresz.
A gyakorlati képzéshez gyakorlóhelyet az iskola biztosít saját tanműhelyeiben és
tanerdejében!

…
Erdészeti alapismeretek gyakorlat

Gépkezelési gyakorlat

Gazda (Lovász szakirány)
SZJ száma: 4 0811 17 04
A szakma képzési ideje 3 év.
A jelentkezők számára fölvételi vizsga nincs! Február végén a fölvétellel kapcsolatos
tájékoztató beszélgetést tartunk szülőknek, diákoknak, amelyről minden jelentkezőt írásban
értesítünk!
A tanulók a 9. évfolyamon elsajátított szakmai alapozó ismeretekből 9. év végén ágazati
vizsgát tesznek.
A szakmai tantárgyak a gazdaképzés szakmai alapozó tantárgyain túl a ló gondozásával,
lovaglással, fogathajtással, lótenyésztéssel kapcsolatos ismereteket dolgoznak föl. Az
elméleti képzés iskolánkban történik.
A képzés alatt gyakorlóhely, a duális képzési rendszer alapján, kihelyezett formában
biztosított.

Kertész
SZJ száma: 4 0812 17 05
A szakma képzési ideje 3 év.
A szakmai tantárgyak növénytannal, kerti munkákkal, termesztési ismeretekkel,
gyümölcstermesztéssel, szőlőtermesztéssel kapcsolatos ismereteket dolgoznak föl. Az
elméleti képzés iskolánkban történik.
A tanulók a 9. évfolyamon elsajátított szakmai alapozó ismeretekből 9. év végén ágazati
vizsgát tesznek.
A képzés alatt gyakorlóhely, a duális képzési rendszer alapján, kihelyezett formában
biztosított.
A képzési idő alatt a szabad sáv terhére a helyi tantervbe épített koszorúkötő ismeretek
tanításával fölkészítünk a koszorúkötő szakképesítés megszerzésére is!

