
 

Hódmezővásárhely 
Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 
OM azonosító száma: 202718 

 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. 

Telefonszám: 62/535-490 

Fax: 62/535-491 

E-mail: gregus@gmmg.hu   

Honlap: www.gmmg.hu  

Intézményvezető neve: Nagy Zsuzsanna igazgató 

Intézményvezető e-mail címe: nzs@gmmg.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Kurusa József szakmai igh. 

Pályaválasztási felelős e-mail címe: kj@gmmg.hu  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Szakmacsoport Ágazat 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdaság ágazat 
mezőgazdasági technikus kimenettel 

0001 nappali 4+1 40 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdaság ágazat állattenyésztő 

és állategészségügyi technikus 

kimenettel 

0002 nappali 4+1 40 

Mezőgazdaság 
Kertészet és parképítés ágazat 

parképítő és fenntartó technikus 
kimenettel 

0003 nappali 4+1 40 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskolai végzettség 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Szakképesítéshez előírt egészségügyi 

alkalmassági követelmény 

Integrált felkészítés Igen 

A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 

2. számú mellékletének megfelelően 

2019.02.18-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzék az általános iskola felső 

tagozatának tanulmányi eredménye alapján 

készül. A következő tantárgyak kerülnek 

beszámításra: magyar nyelv, magyar 
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irodalom, idegen nyelv, matematika, 

történelem, biológia, kémia, földrajz 

Elérhető maximális pontszám: 130 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

A jelentkező és az általános iskolája 

2019.04.30-ig levélben megkapja a 

felvételi értesítést. 

A képzés kezdete 2019.09.02. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Mezőgazdaság ismeretek, biológia, angol, 

német, matematika, földrajz, informatika, 

testnevelés, katonai alapismeretek 

Emelt óraszámú képzés Biológia 

Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évf.: komplex természettudományos 

tantárgy 

10-12. évf.: biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

Állattartó szakmunkás (OKJ 34 621 03) 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Nyílt nap időpontja 2018.12.05. 15:00 

 
SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság Gazda 34 621 01 0004 nappali 3+2 33 

Mezőgazdaság 
Állattartó 

szakmunkás 
34 621 03 0005 nappali 3+2 33 

Mezőgazdaság 
Mezőgazda-

sági gépész 
34 521 08 0006 nappali 3+2 33 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskolai végzettség 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmassági követelmények 

vannak. 

Integrált felkészítés Igen 

A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 

2. számú mellékletének megfelelően 

2019.02.18-ig. 

A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzék az általános iskola felső 

tagozatának tanulmányi eredménye alapján 

készül. A következő tantárgyak kerülnek 

beszámításra: magyar nyelv, magyar 



 

irodalom, idegen nyelv, matematika, 

történelem, biológia, kémia, földrajz 

Elérhető maximális pontszám: 130 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

A jelentkező és az általános iskolája 

2019.04.30-ig levélben megkapja a 

felvételi értesítést. 

A képzés kezdete 2019.09.02. 

Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szerinti szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Nyílt nap időpontja 2018.12.05. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 
Állattenyésztő és 
állategészségügyi 

technikus 
54 621 01 nappali 

2 év; 

1 év mezőgazdaság 

ágazatban szerzett 
érettségivel 

40 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdasági 

technikus 
54 621 02 nappali 

2 év; 

1 év mezőgazdaság 

ágazatban szerzett 
érettségivel 

40 

Kertészet és 
parképítés 

Parképítő és 

fenntartó 

technikus 
54 581 02 nappali 

2 év; 

1 év  kertészet és 
parképítés ágazatban 

szerzett érettségivel 

40 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmassági 

követelmények vannak. 

Integrált felkészítés Igen 

A jelentkezés módja és határideje Jelentkezés az iskola által kiállított 

jelentkezési lapon 2019.08.02-ig. 

A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzékek az érettségi vizsga 

eredményei alapján készülnek. 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Levélben, 2019.08.20-ig. 

A képzés kezdete 2019.09.02. 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szerinti szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Nyílt nap időpontja 2018.12.05. 

 


