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PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
a 2019/2020. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 
 

 

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK 
 

 

SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI KÉPZÉS 
 

Gépészet ágazat 3 osztály 84 fő  
4 év után szakgimnáziumi érettségi 
(2 osztály gépgyártástechnológiai technikus kimenettel,  
1 osztály mechatronikai technikus kimenettel) 

 

Informatika ágazat 1 osztály 28 fő 
4 év után szakgimnáziumi érettségi 
(1 osztály CAD-CAM informatikus kimenettel) 

 
 

Szakgimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal 1 év alatt 
megszerezhető szakképesítések 
 

 Gépészet ágazaton: 
OKJ 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 
OKJ 54 523 04 Mechatronikai technikus 
 

 Informatika ágazaton: 
OKJ 54 481 01 CAD-CAM informatikus 
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3 ÉVES SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS  
(8. osztály elvégzése után) 
 

Gyártósori gépbeállító 1 osztály 24 fő 
3 év után OKJ 34 521 05 számú szakképesítés 

 
A 3 év elvégzése, a szakmai vizsga után felnőttoktatás 
keretében két éves esti tagozatos képzésen érettségi 
bizonyítvány szerezhető. 
 

 

Nem szakgimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 
számára 2 év alatt megszerezhető szakképesítések: 

Gépgyártástechnológiai technikus 
OKJ 54 521 03  
CAD-CAM informatikus 
OKJ 54 481 01  
Mechatronikai technikus 
OKJ 54 523 04  

 
Fenti szakképesítések két éves felnőttoktatás keretében is 
megszerezhetők. 
 
Csak felnőttoktatás keretében megszerezhető szakképesítés-
ráépülés: 

CNC gépkezelő 
OKJ 35 521 01  
 

Felnőttoktatás, esti képzés keretében: 
szakiskolát végzettek középiskolája  
(szakiskolai, szakmunkás végzettséggel 2 év alatt érettségi 
szerezhető úgy, hogy csak 4 tárgyból kell vizsgázni) 

 

 

 
Leányok, nők minden képzési formára jelentkezhetnek. 

 

 
PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOK 

 
2018. október 10., november 9., november 20. és december 3. 10 óra 

Érettségizőknek: 2019. április 9. 10 óra 
A megjelenteknek rövid tájékoztatást tartva bemutatjuk iskolánkat, képzéseinket. 

 
Látogass el hozzánk! Ismerd meg iskolánk által nyújtott továbbtanulási lehetőségeidet! 

 
 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általános követelmények szerint. 
2. Be nem töltött 16. életév. 
3. Gépészet ágazaton egészségügyi alkalmasság. 
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A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA 
Egészségügyi alkalmasság esetén kizárólag a pontszámban kifejezett felvételi teljesítmény alapján. 

 
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE: 

 
A felvételi a szakgimnáziumi képzéseinkre 2 részből áll: 

1. központi írásbeli felvételi vizsga  
2. szóbeli felvételi elbeszélgetés az intézményben 

 
A felvételi pontok 3 részből tevődnek össze: 

1. általános iskolából hozott pontok 
2. a központi írásbeli felvételi vizsga pontjai 
3. a szóbeli felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok 

 
Központi írásbeli felvételi időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10.00 óra 

A felvételi eljárás a szakközépiskolai képzésre (3 éves szakképzés) jelentkezők számára nincs. 
Felvételi pontszámukat kizárólag az általános iskolából hozott pontok adják. 

A felvétel feltétele a Bosch által kiállított fogadónyilatkozat. 
 
 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA 
 
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS ESETÉN 
 

- Általános iskola 7. év végi, 8. félévi történelem, idegen nyelv, fizika érdemjegyeinek összege  
        (maximum 30 pont) 
- A központi felvételi eredmény összpontszámának a fele (maximum 50 pont) 
- A szóbeli elbeszélgetés eredménye (maximum 20 pont) 
- Az elérhető maximum pontszám: 100 pont 

 
A szóbeli meghallgatás időpontja:  2019. március 1. (péntek) 

8.00 és 11.00 órai kezdéssel az iskola honlapján feltüntetett beosztás szerint (postán értesítést nem küldünk). 
Pótnapok: 2019. március 4. (hétfő), március 7. (csütörtök) és március 11. (hétfő) 10 óra 

 
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS ESETÉN 
 

- Általános iskola 7. év végi, 8. félévi magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika 
érdemjegyeinek összege (maximum 50 pont). 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ (13) aa) és ab) pontjában érintett jelentkezőkre 
vonatkozó speciális elbírálási szabályok: a szülői kérelem nyomán a szakértői véleményben foglaltak alapján 
iskolánk igazgatója határozatot hoz a tanulók számára biztosítandó lehetőségekről. 
A pontszám kialakításánál a mentességet figyelembe véve arányosítunk. 

 
Elérhetőségeink: 
 

Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10. 
Telefon: 46/412-444 
Telefax: 46/344-500 

E-mail: titkarsag@agysz-miskolc.hu 
Honlap: www.agysz-miskolc.hu 

 
         www.facebook.com/AndrassyGepipari/ 

Tanulmányi területek: 
 

4 évf., szakképzési kerettantervre épülő 

0001 Gépészet (GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI 

  TECHNIKUS) 

0004 Gépészet (MECHATRONIKAI TECHNIKUS) 

0002 Informatika (CAD-CAM INFORMATIKUS) 

3 évf., szakképzési kerettantervre épülő 

0003 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ 
 



Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma 

Felvételi tájékoztatója a 2019/2020. tanévre 

Általános tájékoztató adatok: 

Tagintézmény-vezető: Kovács János 

A tagintézmény OM azonosító száma: 203060 

Cím: 3532 Miskolc, Rácz Ádám út 54-56. 

Telefonszámok: +36 (46) 531-517  

Telefax: +36 (46) 530-414 

E-mail: baross.miskolc@upcmail.hu 

Honlap: www.barossg-misk.sulinet.hu 

Beiskolázási felelős: Gál Lajos (tagintézmény-vezető helyettes) 

 Az iskolába történő tanulói felvétel a mindenkori jogszabályok szerint 

lefolytatott felvételi eljárás keretében, vagy más iskolából a jogszabályi előírások 

alapján való átvétellel valósul meg. Feltétel a 8 általános iskolai osztály elvégzését 

igazoló bizonyítvány és az Nkt.-nek megfelelő életkor, valamint általános 

egészségügyi feltételeknek való megfelelés. 

Az érdeklődők számára 2018. november 30-án 9-órától NYÍLT NAP 

keretében biztosítunk lehetőséget iskolánk megismeréséhez. A rendezvényen a 

partnercégeink (MÁV, ÉMKK, Magyar Posta) képviselőivel közös tájékoztatót 

tartunk, melyet az intézmény megtekintése követ. 

Jogszabályok 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait 

meghatározó legfontosabb jogszabályok:  

- 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

- 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete a 2018/2019. tanév rendjéről, 

amely tartalmazza az aktuális határidőket.  
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2. oldal 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakképzés (XL) 

 

1 osztály / 28 fő 

 

Tagozatkód: 0051 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Alkalmassági követelmények: nem szükséges 

Pályaalkalmassági követelmény: nem szükséges  

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző  

 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv  

 

 

Felvételi döntés:  

A tanuló pontszáma az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

osztályzatai 

/magyar nyelvtan, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika/ alapján 

kerülnek meghatározásra (tantárgyi mentesség esetén: informatika). 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54 841 11) szakképzésen 

folytathatják tanulmányaikat a tanulók. 
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3. oldal 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakképzés (XL) 

 

1 osztály / 28 fő 

 

Tagozatkód: 0052 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Egészségügyi alkalmassági: szükséges - (203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet) 

Pályaalkalmassági követelmény: nem szükséges 

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 52 841 02 Váltókezelő 

 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv 

 

 

Felvételi döntés:  

A tanuló pontszáma az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

osztályzatai  

/magyar nyelvtan, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika/ alapján 

kerülnek meghatározásra (tantárgyi mentesség esetén: informatika). 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05) szakképzésen folytathatják 

tanulmányaikat a tanulók. 
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4. oldal 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakképzés (XL) 

 

1 osztály / 28 fő 

 

Tagozatkód: 0053 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Egészségügyi alkalmassági: nem szükséges 

Pályaalkalmassági követelmény: nem szükséges  

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv 

 

 

Felvételi döntés:  

A tanuló pontszáma az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

osztályzatai 

/magyar nyelvtan, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika/ alapján 

kerülnek meghatározásra (tantárgyi mentesség esetén: informatika). 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Postai üzleti ügyintéző (54 841 09), szakképzésen folytathatják 

tanulmányaikat a tanulók.
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5. oldal 

Közlekedésgépész ágazati szakképzés (XXII) 

 

1 osztály / 28 fő 

 

Tagozatkód: 0054 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Egészségügyi alkalmassági: szükséges - (203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet) 

Pályaalkalmassági követelmény: nem szükséges  

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

 

 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 31 521 12 Jármű- és gépszerelő 

 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv 

 

Felvételi döntés:  

A tanuló pontszáma az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

osztályzatai 

/magyar nyelvtan, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika/ alapján 

kerülnek meghatározásra (tantárgyi mentesség esetén: informatika). 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54 525 13) szakképzésen 

folytathatják tanulmányaikat a tanulók.
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6. oldal 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. Fontosabb időpontok 

2. SNI és BTMn tanulók ellátása 

Iskolánkban lehetőség nyílik integrált formában a sajátos nevelési igényű (SNI) és 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók ellátására. Az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják az SNI 

vagy BTMN státuszról szóló érvényes szakértői véleményt. A tanuló pontszáma az általános 

iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatai /magyar nyelvtan, irodalom, 

történelem, idegen nyelv, matematika/ alapján kerülnek meghatározásra. Tantárgyi mentesség 

esetén informatika, több tantárgyas felmentések esetében az alábbi sorendben földrajz, 

biológia, fizika, kémia tantárgyak beszámítására van lehetőség. Mentesség esetén kérjük a 

jelentkezési lapon tüntessék fel a póttantárgy eredményeit is.  

 

3. A felvételi döntés és jogorvoslat 

A felvételről vagy az elutasításról 2019. április 30-ig írásban értesítjük a tanulókat és 

szüleiket az általános felvételi eljárás keretében. A jelentkezés elutasítása esetén az Nkt. 37. § 

(3) bekezdése alapján a döntés ellen a jelentkező, illetve szülője jogorvoslattal élhet. A 

jogorvoslati eljárást megindító kérelmet a mindenkor érvényes feltételek mellett annak az 

iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért 

egyet.  

2019. február 18. 
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 
lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok 
első példányát pedig a Hivatalnak.  

2019. március 18. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2019. március 21–22. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 
általános iskolában. 

2019. március 28. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a 
középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek 
listáját ABC sorrendben. 

2019. április 30. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2019. június 20. 8.00 - 12.00 
Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola 
igazgatója által meghatározott időben. 
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7. oldal 

4. Előnyben részesítés 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor 

elkészítésénél előnyben részesítjük az iskolánk által szervezett versenyen eredményesen 

szereplő, illetve megyei vagy országos versenyeredménnyel rendelkező tanulót, ezt követően 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye Miskolc vonzáskörzetében található, illetve akinek 

sajátos helyzete azt indokolja. A sajátos helyzetűnek számít az, aki szociálisan hátrányos 

helyzetű társadalmi csoport tagja (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

és a Nkt. meghatározásaival összhangban kell igazolni, illetve a helyi kisebbségi 

önkormányzat igazolása szükséges); közeli hozzátartozója az intézmény tanulója; legalább az 

egyik szülője Miskolc város valamelyik intézményében közalkalmazott (munkáltatói 

igazolással), SNI vagy BTMN érvényes szakértői véleménnyel rendelkezik. Az előnyök 

megadása a fenti sorrendben történik. A szempontok meglétéről a szülőnek kell írásban 

nyilatkoznia. 

5. A tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételei 

A tanulói jogviszony akkor jön létre, ha a felvételi döntés alapján a tanuló beiratkozik. A 

beiratkozás napja: 2019. június 20. 8.00-12.00.  

6. Kollégiumi férőhely biztosítása 

Az iskolánkba beiratkozottak számára kollégiumi elhelyezésre a város kollégiumaiban van 

lehetőség. 

 

P á l y a v á l a s z t á s i  d ö n t é s ü k h ö z  s o k  s i k e r t  k í v á n o k !  

Kovács János  

tagintézmény-vezető 



 
  

 

 

 

 

A Miskolci SZC 

Berzeviczy Gergely Szakgimnáziumának 
(3525. Miskolc, Hősök tere 1.) 

felvételi tájékoztatója 

OM: 203060  

2019/2020-as tanévre 

  

Miskolc i SZC   OM:  203060  
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma 

3525 Miskolc, Hősök tere 1.  »  Titkárság/fax: +36 46 348-899  »  Központ: +36 46 347-881 

titkar@berzeviczy.sulinet.hu  »  http://www.berzeviczy.sulinet.hu 
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A tagintézmény által megadott tanulmányi területek a KIFIR adatbázisban  

  
SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK  
  
0101. Kereskedelem tanulmányi terület:(Képzés helye: Miskolci SZC Berzeviczy 
Gergely Szakgimnáziuma 3525. Miskolc, Hősök tere 1.)   

 szakgimnázium, 4 évfolyamos képzés 
 szakgimnáziumi kerettantervek alapján 
 a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német 
 a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján 

 egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
 kereskedelem ágazat, a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: kereskedő 

0102. tanulmányi terület:(Képzés helye: Miskolci SZC Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziuma, 3525. Miskolc, Hősök tere 1.)    

 szakgimnázium, angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam 
 szakgimnáziumi kerettantervek alapján 
 emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból 
 emelt óraszám angol nyelv tantárgyból 
 a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 
 a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a német 
 a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye alapján 

 közgazdaság ágazat, a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés megszerzése: pénzügyi-számviteli ügyintéző 

 megjegyzés: az angol nyelvismeret nem feltétele a felvételnek 
 
0103. tanulmányi terület:(Képzés helye: Miskolci SZC Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziuma, 3525. Miskolc, Hősök tere 1.)    

 szakgimnázium, német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam 
 szakgimnáziumi kerettantervek alapján, magyar- német két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás 
 emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból 
 emelt óraszám német nyelv tantárgyból 
 a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a német 
 a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv az angol 



3 
 a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 

 turisztika ágazat, a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés megszerzése: turisztikai szervező, értékesítő 

 megjegyzés: a német nyelvtudás nem feltétel a felvételnek.  

 

I. Írásbeli felvételi vizsga  

Intézményünk a következő központi írásbeli felvételi vizsgákat szervezi:    

o az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolákba felvételiző 8. 
osztályosok számára szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből, 

o az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolákba felvételiző 8. 
osztályosok számára szervezett írásbeli felvételi vizsga matematikából.   

  
Az írásbeli vizsga rendje:  
  

1. A vizsga helyszíne: MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, 3525. Miskolc, 
Hősök tere 1.   

2. A központi írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. 10.00. (Pótnap:2019. január  
24. 14.00)   
  
A vizsgát a tanév rendjében kijelölt napon és időpontban kell megírni, vizsgaismétlésre 
nincs mód. A pótló napon csak azok írhatnak, akik nekik fel nem róható okból, igazoltan 
nem tudtak részt venni az írásbelin. Az igazolást a pótló vizsga napján minden esetben 
kérjük bemutatni az iskola igazgatójának.   

3. Az írásbeli vizsga 2x45 perc, a két feladatlap írása között 15 perc szünet van.  
4. Az írásbeli vizsgára a tanulóknak személyazonosság igazolására és az oktatási azonosító 

megállapítására alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) kell 
magukkal hozni.  

5. A vizsga megkezdése előtt a felvételizőket tájékoztatjuk arról, mikor és hol tekinthetik 
meg a kijavított dolgozatokat, milyen módon készíthetnek másolatot, és hogyan tehetik 
meg a dolgozattal kapcsolatos észrevételeiket. A tájékoztatás tudomásul vételét a 
felvételizők aláírásukkal ismerik el.   

6. A vizsgán körzőn és vonalzón kívül semmilyen segédeszköz nem használható, a 
terembe mobiltelefon nem vihető be. Csak tintával írt dolgozat fogadható el, a ceruzával 
írt részeket nem értékeljük. Kivételt jelentenek az ábrák, melyek ceruzával is 
elkészíthetők.   

7. A feladatlapokat két tanár külön-külön, más színű tollal értékeli, majd a végleges 
pontszámokat rögzítjük.  



4 
 
8. A javított dolgozatok az iskola képviselőjének jelenlétében megtekinthetők.   

Az írásbeli dolgozatok megtekintése: 2019. január 24-én 8-16 óráig lehetséges. (A 
pótnapon írásbelizők részére megtekintési időt 2019. január 25-én 8-16 óráig 
biztosítunk.)  
 

9. A javított dolgozatokról saját költségre az iskolában fénymásolat készíttethető.   

  
10. A vizsgázó és szülője a dolgozat javításával kapcsolatban a megtekintést követő első 

munkanap 16 óráig észrevételt tehet, az igazgatónak címezve. Az igazgató független 
szaktanárt kér fel a dolgozat felüljavítására. Ennek eredményéről a szülőt tájékoztatja. 
Amennyiben a szülő a felüljavítással sem ért egyet, ezt egy munkanapon belül jelezheti 
az iskolában. Az iskola továbbküldi az észrevételt a hozzátartozó dokumentumokkal 
együtt a hivatalnak. A hivatal 8 munkanapon belül elbírálja az észrevételt.   

11. Az írásbeli vizsga eredményéről csak személyesen, az értékelő lap átadásával 
tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat. Az értékelő lap átvételét a szülő vagy a diák 
aláírásával igazolja. Az iskola weblapján név nélkül közzé tesszük az elért pontszámok 
statisztikáját, mely alapján a jelentkezők megállapíthatják, milyen szintű volt a 
teljesítményük.  

12. Ez után a tanév rendjében meghatározott időpontig a tanulók jelentkeznek az általuk 
választott középiskolába azzal, hogy beadják:  

 a jelentkezési lapot,  
 az írásbeli vizsga eredményéről kiállított értékelőlap másolatát.  

II. A szakgimnáziumi felvételi eljárás a 9. osztályba jelentkezőknek  

A jelentkezési lapok beérkezése után az iskola rögzíti a pontszámokat, amelyek a jelentkezési 
lapokon, illetve az írásbeli eredményeit tartalmazó egyéni értékelő lapon szerepelnek.   

A pontszámítás módja  
  
A) Kereskedelmi és közgazdasági osztályok  

A felvételi eljárás során szerezhető pontszám megállapításának módja:  
  

1. A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyek közül az alábbiakat vesszük figyelembe:  
o matematika 
o magyar nyelv  
o magyar irodalom  
o történelem  
o idegen nyelv  

Az osztályzatok értéke egyúttal pontérték, azaz jeles osztályzat 5 pont, a jó 4 pont, a 
közepes 3 pont, az elégséges 2 pont.   
(Elégtelen osztályzatot elérő tanulót a képzéseinkre nem veszünk fel)   
 
Maximális hozott pontszám: 50 pont.  
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Ha a tanuló valamely tantárgyból nem rendelkezik osztályzattal, a szülővel történő 
egyeztetés után helyette másik tárgy eredményét veszünk figyelembe, hogy a gyermek 
mindenekfelett álló érdeke érvényesüljön.   

2. Egységes kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett központi írásbeli vizsgát a 
jelentkező bármely középiskolában tehet:  

o matematikából  
o magyar nyelvből. 

Mindkét dolgozattal maximum 50 pont, együttesen 100 pont érhető el.  

3. A hozott és a szerzett pontok közötti megfelelő arány érdekében a pontszámok 
meghatározása a következőképpen történik:  

o A hozott pontszámot megszorozzuk 1,4-del. (max: 50x1,4 =70 pont) 

o Központi írásbeli pontszáma maximum: 100 pont.  

4. A pontokat összesítjük, és kialakítjuk az adott szakon a jelentkezők sorrendjét. A 
maximális pontszám a fentiek alapján 170 pont.  

5. Ha a jelentkezők azonos pontszámot értek el, akkor a sorrendet a következőképpen 
alakítjuk ki:  

• ha tudomásunk van arról, hogy a jelentkezők között van hátrányos helyzetű diák, 
akkor őt előnyben részesítjük;  

• előnyben részesítjük a miskolci állandó lakóhellyel rendelkezőket,  

• ha továbbra is pontegyezőség van, akkor a matematika felvételin elért 
eredmények alapján rangsorolunk,  

• végső esetben sorsolással döntünk.  

6. A tanulók és szüleik az általános iskolában módosíthatják a jelentkezési sorrendet. 
Ennek eljárásrendje és határideje a jogszabályban rögzített.   

7. A kialakított sorrendnek megfelelően a tanév rendjében szereplő határidőig a központi 
felvételi rendszerben a helyezési számokat rögzítjük.   

8. A Felvételi Központ visszajelzése után a tanulókat, és általános iskolájukat 
értesítjük a felvételről vagy elutasításról.   

9. A szülő, ha gyermekének felvételi kérelmét elutasította az iskola, fellebbezést nyújthat 
be a fenntartónak címezve (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
főigazgatója. 1089. Budapest, Kálvária tér 7). 

10. A kereskedelem szakgimnáziumi osztályban előírt egészségügyi feltételek aktuális 
szabályait az iskola weblapján tesszük közzé.  

B) Két tanítási nyelvű turisztika osztály  

A felvételi eljárás során szerezhető pontszám megállapításának módja a következő:  
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1. A hozott pontszámot és az írásbelin szerzett pontszámot úgy állapítjuk meg, mint a 

másik két szakon. (Maximálisan tehát 170 pont).  

2. Azokat, akik a két tanítási nyelvű idegenforgalmi szakra jelentkeztek, szóbeli vizsgára 
hívjuk be. A szóbeli vizsga nyilvános, ezt az igazgató a tanuló érdekében korlátozhatja. 

3. A szóbeli vizsga helyszíne az iskola épülete: Miskolci SZC Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziuma, 3525. Miskolc, Hősök tere 1.   

4. A szóbeli vizsga időpontja: 2019. február 25.  
A szóbeli vizsga pótnapjai: 2018. február 28.; 2018. március 05.  

5. A szóbeli vizsga során bizottság értékeli a jelentkezők kommunikációs készségét, 
magyar és idegen nyelven, valamint alapvető motiváltságát a turisztika szakma iránt.   

6. A szóbeli vizsga témakörei:  
 
A magyar nyelvű beszélgetés általános és turisztikai részből áll. pl. iskolaválasztás, utazás, 

saját város, falu, kedvenc időtöltés.  
 
Az idegen nyelvű beszélgetés olvasott szöveg értéséből, és képek alapján folytatott 

beszélgetésből áll, pl. a következő témákról:  
 
Család 
Lakóhely, lakás 
Szabadidő 
Utazás, nyaralás 
Iskola, tanulás 
Munka, foglalkozások 
Közlekedés 
Napirend, házimunka 
Vásárlás 
Étkezés 
Ünnepek 
Sport 
Időjárás 

 

A bizottság valamennyi tagja külön-külön értékel, majd a pontszámokat átlagolják. A 
szóbeli vizsgán elérhető maximális. pontszám: 25 pont.  
  

7. A pontszámokat összesítjük, az elérhető maximum: 170 + 25 = 195 pont.  

8. A felvételi eljárás menete a továbbiakban megfelel a másik két szaknál megismertnek.  

III. Rendkívüli eljárás szabályai:   

Ha az intézményben a felvételi eljárás során a felvehető tanulólétszám legalább 90%-át nem 
sikerül betölteni, úgy a rendkívüli felvételi eljárást írunk ki.  

 A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell kitölteni.   
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 A rendkívüli eljárásban a hozott pontszámok mellett a központi írásbeli 

eredményeket vesszük figyelembe.  
 A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt.  

 
IV. Érettségi után szakképző évfolyamra történő jelentkezés szabályai:  
 

1. Az iskolában érettségizett tanulók: azok a tanulók, akik a szakmai alapozásnak megfelelő 
szakképző évfolyamon folytatják tanulmányaikat, regisztrálják magukat az adott év március 
15-ig a titkárságon. Pótjelentkezés az egyetemről elutasítottak részére augusztus 20-ig.  

 
2.  Más középfokú intézményben érettségizett jelentkezők 

 Jelentkezési lap kitöltése. (Átvehető a titkárságon, vagy letölthető az iskola 
weblapjáról.  

 A jelentkezési lapot március 15-ig (pótjelentkezőknek augusztus 20-ig) kell 
eljuttatniuk az iskola titkárságára személyesen, vagy postai úton. (Csatolni kell az 
érettségi bizonyítvány fénymásolatát illetve annak megszerzéséig a 
törzslapkivonatot is).  

 A jelentkezők a Vendéglátásszervező szakon az iskola által közzétett időpontban 
egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt. 

 Túljelentkezés esetén az érettségi eredmények alapján választjuk ki a felvehető 
tanulókat.  
 

V. Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. 27. § (4) bekezdése szerint iskolarendszerű 
szakképzésbe csak olyan tanulót veszünk fel, aki az adott szakképzésre a szakmai és 
vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági továbbá pályaalkalmassági 
követelményeknek megfelel, és ezek alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai 
vizsgára bocsátásnak.  
 

VI. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési magatartási zavarral küzdő 
tanulókkal kapcsolatos eljárásrend az intézményünkben szervezett központi 
írásbeli felvételi eljárás során  

Intézményünk alapvetően a szakértői vélemény alapján alakítja ki az érintett jelentkezők 
írásbeli felvételi vizsgájának rendjét.  
 
o Amennyiben a tanuló jelentkezési lapjáról és a csatolt szakértői véleményből kiderül, hogy 

a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, magatartási zavarral küzd (a 
továbbiakban együtt SNI-s) az iskola igazgatója felveszi a kapcsolatot a küldő általános 
iskolával valamint a szülővel, és írásban kéri annak rögzítését, milyen speciális eszközre, 
vagy segítségre van szüksége a tanulónak, eddigi tanulmányai során hogyan támogatták.  
 

o Iskolánk az előzetesen rendelkezésre álló információk alapján:   
o számítógépet,  
o hosszabb írásbeli időt,   

A szakértői vélemény alapján a tanuló felmenthető a vizsga meghatározott részeinek értékelése 
alól.  
o Iskolánk igazgatója a rendelkezésre álló szakértői vélemény és a szülő kérése alapján 

határozatot hoz a tanuló részére nyújtandó intézményi segítségnyújtás módjáról (szükség 
esetén az elkülönített írásbeli vizsgáztatásról).  
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o A határozat egy példányát a szülő is megkapja. 
o Ha a tanuló mentesül egyes feladatrészek megoldása alól, akkor pontszámát a pontszám 

arányosításával alakítjuk ki:  
o megállapítjuk, hogy a tanuló által szerzett pont a csökkentett összpontszámnak hány 

%-a, 
o kiszámoljuk, hogy a csökkentett összpontszámból a tanuló a meghatározott % 

alapján hány pontot kap, 
o  ezt a pontszámot vesszük figyelembe a továbbiakban. 

o Egyedi, vagy speciális esetben szükség szerint az Oktatási Hivatal állásfoglalását kérjük.   
 
 
 
Miskolc, 2018. szeptember 01.  

 
 
 
 

Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes 
tagintézmény-vezető 
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Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 

 

Cím 
 

Telefonszám/Fax 

E-mail 

Honlap 

Tagintézmény-vezető neve 

Pályaválasztási felelős neve 

3527 Miskolc, 
Soltész Nagy Kálmán utca 7. 

(+36 46) 505 290, (+36 70) 642 5629 

blathy@upcmail.hu 

www.blathy.hu 

Velenyák János 

Bachmann Károly 
Kovács Csaba 

 
Az iskola rövid bemutatása 

 
Korunkban az elektronika, az informatika, az automatizálás elválaszthatatlan a 

tudománytól, a gazdaságtól, a közlekedéstől, a mindennapi életünktől. Napjainkban a gazdaság 
egyre több automatizálási, villamos és informatikai szakembert igényel. 

Iskolánk várja mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a nálunk folyó képzés iránt, akiket 
érdekelnek a műszaki pályák, akik egy jól felszerelt, és jó eredményekkel rendelkező 
szakgimnáziumban szeretnének továbbtanulni. 

Az iskolában folyó munka lehetővé teszi a közismereti tantárgyak igényes elsajátítását, szakmai 
érettségi vizsga megszerzését, széles alapú szakmai előkészítést és speciális szakmai tudás 
megszerzését. 

A diákéletet tanórán kívüli rendezvényeink teszik színesebbé: Csacsiavató, Bláthy-napok, 
tanulmányi kirándulások, külföldi szakmai gyakorlatok, kulturális rendezvények, témahetek. 

A diáksport-klub lehetőséget nyújt hétvégi túrákra, kirándulásokra és a délutáni sportolásra 
futball, kézi- és kosárlabda, atlétika, duatlon és floorball sportágakban. 

Az érdeklődőket szívesen látjuk pályaválasztási rendezvényeinken, valamint nyílt napjainkon, 
amelyekről tájékozódhatnak iskolánk honlapján és hivatalos közösségi oldalán is. 

 
 

Nyílt napok az iskolában 

 2018. november 6. (kedd) 9:00 óra 
 2018. december 6. (csütörtök) 9:00 óra 

Szakköri foglalkozásokat szervezünk általános iskolásoknak 
 matematikából, általában hétfői napokon 15:00-tól, a honlapon kihirdetettek szerint, 
 próbafelvételit tarunk matematikából, 2019. január 7-én 15:00 órakor, 
 Lego-robot programozó, mikrovezérlő alkalmazó, okostelefon felhasználói 

szakköröket indítunk. 
Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat! 

 

Nevelési célkitűzésünk: 
Szakmájukhoz értő, sokoldalúan művelt, a kor követelményeinek megfelelő ismeretekkel rendelkező 
szakemberek képzése. 
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TERVEZETT SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYAINK 
ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Tanulmányi 
terület 
kódja 

Szakgimnáziumi 
ágazati képzés 9. 

évfolyamon 

Mellék-
szakképesítés 
OKJ száma és 
megnevezése 

(választás esetén) 

Érettségi 
végzettséghez kötött 
ágazati szakképesítés 
megnevezése és OKJ 

száma 

Képzési 
idő 

(év) * 

Felvehető 
tanulók 
száma 

(fő) 

0160 
XI. Villamosipar 
és elektronika 

51 523 01 
PLC programozó 

Erősáramú 
elektrotechnikus 

54 522 01 
4+1 28 

0170 
XI. Villamosipar 
és elektronika 

51 523 01 
PLC programozó 

Elektronikai technikus 
54 523 02 

4+1 28 

0180 
XI. Villamosipar 
és elektronika 

52 522 04 
Villamos 

berendezés szerelő 
és üzemeltető 

Automatikai technikus 
54 523 01 

4+1 28 

0200 XIII. Informatika 
52 481 02 

Irodai informatikus 

Informatikai 
rendszerüzemeltető 

54 481 06 
4+1 28 

* Az ágazati képzés szakmai érettségi vizsgával zárul, amelyet követően 1 év alatt szerezhető technikusi 
végzettség. 

Általános felvételi 
eljárás 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45.§, továbbá a 13/2018. (VI. 14.) 
EMMI rendelet 2. melléklete alapján intézményünk központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervez, szóbeli meghallgatást nem tartunk. 

Központi írásbeli 
vizsga 

Jelentkezési határidő: 2018.12.07.  
(Tanulói jelentkezési lap benyújtásával) 
A központi írásbeli vizsga időpontja:2019.01.19. 10:00 
A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2019.01.24. 14:00 
Az SNI tanulókra vonatkozó speciális kedvezmények elbírálását írásos 
kérelemben kell igényelni. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi 
írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell 
benyújtani iskolánkhoz. A kérelmet az igazgató bírálja el. 

Intézményünkbe 
történő jelentkezés 

Jelentkezési határidő: 2019.02.18. 
Intézményünk kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó 
értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz. 

Felvételi rangsor 
kialakítása 

A 7. osztály év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatok (magyar, 
történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, informatika), valamint a 
központi írásbeli eredménye alapján, amelyek 50-50%-ban számítanak a 
felvételi eljárásban. 
Nem vehető fel intézményünkbe olyan SNI tanuló, aki matematika 
tantárgy értékelése alól felmentett. Annál a tanulónál, aki a magyar nyelv 
tantárgy értékelése alól felmentett, a matematika eredményének 
duplázásával történik a felvétel elbírálása. 

Felvételi követelmény Villamosipari ágazati képzésre az a tanuló vehető fel, aki megfelel az 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek. 

Integrált felkészítés Beszédfogyatékos, valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 
tanulók esetén 
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Ágazatok és a megszerezhető szakképesítések bemutatása 

Villamosipar és elektronika ágazati képzés 

Várunk téged, ha érdeklődsz az elektrotechnika-elektronika és az informatika ipari célú 
alkalmazása iránt, ha szeretnéd elsajátítani a villamos áramkörök szerelését, mérését, a villamos 
berendezések irányítását. Villamosipari szakmák esetén a felvétel feltétele az egészségügyi 
követelményeknek való megfelelés. 

Villamosipari képzésre várjuk lányok jelentkezését is: műszaki adminisztrációs, mérés-
automatizálási, elektronikai munkakörökben helyezkedhetnek el. 

 

Jellemző munkatevékenységek: 

 elektronikai áramkörök szerelése, 
mérése, 

 villamos tervező, rajzkészítő és 
szimulációs programok használata, 

 műszaki dokumentációk, mérési 
jegyzőkönyvek készítése, 

 villamos gépek, épületek, egyéb 
villamos berendezések szerelése, 
mérése, 

 automatikai berendezések, villamos 
hajtások szerelése, 

 PLC-k, mikrovezérlők programozása, 
 villamos berendezések 

hibavédelmének kialakítása, 
 villamos energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok végzése, energia-hatékony 

megoldások kivitelezése.  

Erősáramú elektrotechnikus: Ismeri a villamos gépek működését, feladata a villamos hajtások, 
épületautomatikai berendezések szerelése, üzemeltetése. Munkája során alkalmazza a villamos 
biztonságtechnikai előírásokat, képes villamos méréseket végezni és dokumentálni. Használja a 
munkaterületéhez kapcsolódó felhasználói programokat és informatikai eszközöket. Ismeri a 
megújuló energiaforrások alkalmazását, képes villamos hálózatok üzemeltetésére, a 
villamosenergia-gazdálkodással összefüggő mérések végzésére. 

Elektronikai technikus: Alapvető feladata a gyengeáramú berendezések üzemeltetése, ezek 
gyártásával, összeszerelésével, építésével és karbantartásával összefüggő műszaki jellegű 
feladatok végzése. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Képes analóg 
és digitális elektronikus áramkörök tervezésére, ezek szimulációjára, irányítástechnikai eszközök 
(mikrovezérlő, FPGA, PLC) szerelésére és programozására. Munkája során informatikai 
eszközöket alkalmaz. 

Automatikai technikus: Feladata automatizált gépek, berendezések szerelése, üzembe 
helyezése és karbantartása. Ipari folyamatok automatikai támogatását végzi: érzékelőket, 
intelligens eszközöket (mikrokontroller, PLC) szerel, programoz, beállít és javít.  
A képzés duális formában történik a miskolci Bosch Oktatási Központtal együttműködve. 
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Informatika ágazati képzés 

Várjuk a jelentkezésed, ha érdeklődsz az informatika iránt, ha szeretnéd elsajátítani a 
számítógépek és a számítógép hálózatok kezelését, programozását. A képzés elméleti jellege 
miatt lányoknak is javasoljuk informatikai szakképesítés megszerzését.

 
 
Jellemző munkatevékenységek: 

 operációs rendszerek, felhasználói 
programok kezelése,  

 alkalmazói és webes programozási 
feladatok megoldása,  

 adatbázis-kezelés,  
 informatikai hálózatok kialakítása, 

hálózati eszközök konfigurálása, 
hálózati operációs rendszerek 
telepítése és beállítása, 

 informatikai biztonsági eszközök 
telepítése és konfigurálása. 

 

Informatikai rendszerüzemeltető: Az informatikai rendszerüzemeltető részt vesz munkahelye 
infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Ismeri a munkahelyén 
alkalmazott szoftvereket (operációs rendszerek, irodai alkalmazások, fejlesztő- és 
tervezőprogramok), ezek telepítését, karbantartását végzi. Informatikai biztonsági rendszereket 
(tűzfal, vírusvédelem) telepít és üzemeltet. Feladatai közé tartozik a vállalatnál alkalmazott külső 
és belső informatikai hálózati eszközök (szerverek, munkaállomások, felhőszolgáltatás, egyéb 
alkalmazások) összehangolt működésének biztosítása. 

 

„Junior kadét” program és a Honvédelmi alapismeretek oktatása 

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság és a Miskolci 
Szakképzési Centrum együttműködésének keretében részt veszünk a „JUNIOR KADÉT” 
programban, mint bázisintézmény. Az érdeklődők hivatásos katonák vezetésével részt vehetnek 
elméleti és gyakorlati kiképzésen, valamint nyári katonai táborokban. 

Fakultációs rendszerben a 11. évfolyamtól Honvédelmi alapismereteket is oktatunk, amelynek 
célja a rendészeti, illetve katonai pályákra irányítás. 
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Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
 

 
 
Cím:  3533 Miskolc, Téglagyár utca 2. 

OM azonosító: 203060 005 

Telefonszám: (+36 46) 532 358 

Fax: (+36 46) 532 355 

E-mail: dvszi@dvszi.sulinet.hu  

Honlap: www.dvszi.sulinet.hu 

Tagintézmény-vezető neve:  Szabó Tibor 

E-mail címe: dvszi@dvszi.sulinet.hu 

 
Az iskola rövid bemutatása 

 
A Miskolci Szakképzési Centrum Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
Miskolcon, a Diósgyőr-Vasgyári városrészben található, a Téglagyár út 1-2 szám alatt. Az iskola 
és a kollégium egymás mellett helyezkedik el, ez utóbbi elhelyezést biztosít a városunktól 
messzebb lakó tanulók számára is.  

Jelenleg 4 évfolyamos kifutó szakgimnáziumi és 3 évfolyamos szakközépiskolai képzéssel 
működünk. Szakközépiskolai osztályainkban a tanulók asztalos, hegesztő, járműfényező, 
karosszéria lakatos, ipari gépész, gépi forgácsoló, illetve épület és szerkezetlakatos szakmákat 
tanulhatnak. Gépi forgácsoló szakma megszerzése után 1 évfolyamos CNC szakképesítés-
ráépülést választhatnak diákjaink. 

Ezen kívül felnőttoktatás is folyik intézményünkben CNC gépkezelő, asztalos, hegesztő és 
járműfényező szakmákban. Szakgimnáziumi tanulóink érettségi után egy év alatt, a nem ágazati 
érettségivel rendelkezők két év alatt gépgyártás technológiai technikus szakképesítést is 
szerezhetnek. 

Intézményünk tanműhellyel is rendelkezik, ahol szakgimnáziumi és kilencedikes 
szakközépiskolai tanulóink ismerkednek a választott szakma rejtelmeivel. Jól felszerelt CNC 
laborunk is van, ahol EMCO tanulógépek és NCT vezérlésű eszterga és marógépek állnak a 
diákok rendelkezésére.  

Jó kapcsolatot tartunk fenn azokkal a cégekkel, ahol felsőbb évfolyamos szakközépiskolai 
tanulóink szakmai gyakorlatot teljesítenek. Ezeknél a cégeknél (ZIP-TECH. Kft, Megépszer Kft, 
TS-Hungária Kft, MVK Zrt, Intern Kft,  Bamli Művek, Hernád-Fém Kft, Kisvagyon Kft, Alusze-Fém 
Kft, GROL Kft, Alfa-Nord Kft, INNOTEAM Kft, Praktikum Bt) a tanulók tanulmányi eredményüktől 
függően ösztöndíjban is részesülnek. 
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Nyílt nap az iskolában 
 
2018. november 06. 9:00 óra 
 
 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 
9-11. évfolyam 

 

Tanulmányi 
terület kódja 

Szakképesítés megnevezése  
OKJ azonosító 

szám 
Képzési 

idő (év) ** 

Felvehető 
tanulók 
száma 

(fő) 

0201 Gépi forgácsoló *,** 34 521 03 3 24 

0202 Hegesztő *,** 34 521 06 3 48 

0203 Karosszérialakatos ** 34 525 06 3 24 

0205 Ipari gépész *,** 34 521 04 3 24 

0206 Járműfényező ** 34 525 03 3 24 

0207 Épület- és szerkezet lakatos ** 34 582 03 3 24 

* Hiány szakképesítés, Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítés 
** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára 
 
A felvétel feltétele: 
Szükséges iskolai végzettség: általános iskola 
Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmasság 
Integrált felkészítés: tagintézményünk vállalja a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók integrált nevelését-oktatását is (SNI, BTM) 
 Az SNI-s tanulók esetében az átlageredményt arányosítva 

vesszük figyelembe. 
Általános felvételi eljárás: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, továbbá  
 13/2018. (VI.14) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján 
Helyi felvételi eljárás: központi írásbeli felvételi vizsga nincs 
Felvételi rangsor kialakítása: az általános iskola 7. év végén és a 8. félévben elért 

eredményei alapján 
Szóbeli meghallgatás időpontja: nincs 
 
 
 
 
 
 

A megszerezhető szakképesítések bemutatása 
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34 521 03 Gépi forgácsoló 
A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, 
tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek 
alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott 
műszaki rajz, műhelyrajz alapján. Tevékenységét nagyfokú önállóság jellemzi, munkáját 
folyamatos irányítás nélkül szervezi, végzi és ellenőrzi. 
A szakképesítéssel rendelkező képes: méréseket, vizsgálatokat végezni, alkatrészt gyártani, 
alakítani, javítani. Esztergálási, marási, fúrási, köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat 
végezni. Vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végezni, gyalulni, vésni, szerszámot élezni. 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Vállalkozási 
adminisztráció végzésére és minőségbiztosítási dokumentáció elkészítésére is képes. Képesítést 
kap a modern, számjegyvezérlésű /CNC/ gépek használatáról, programozásáról, számítógépes 
üzemeltetéséről. Ismereteket szerez az alkatrészgyártás tervezéséről, főbb módszereiről. 
A gépi forgácsoló szakmára ráépülő CNC gépkezelő szakképesítés +1 év alatt megszerezhető.  
A gépi forgácsoló szakma ösztöndíjas, a hiányszakmák közé tartozik, ezért nagyon keresettek az 
ezzel a szakmával rendelkező szakemberek. 
 
34 521 06 Hegesztő 
Napjainkban a fémek felhasználása sokoldalú, így összeállításuk minden napos igény. A szerelés 
sokféle módja közül egyre inkább előtérbe kerül a hegesztés, ezeket a kötésformákat ma már a 
gyakorlati élet minden területén megtaláljuk. Igen elterjedt és jól bevált módszer a törött, kopott 
gépalkatrészek hegesztéssel történő javítására, feltöltésére is. Tehát a hegesztés egy fontos 
gyártási technológia, ahol az eljárások száma igen nagy. A hegesztés egy olyan komplex feladat, 
mely megvalósításához több irányú alapismeret megszerzése szükséges. Az alapismeretek 
elsajátítása után, a hegesztő szakmához elengedhetetlen rajzi-, anyag-, és mérési ismereteket 
tanulhatja meg az, aki ezt a szakmát választja. A sokféle hegesztő eljárások közül, a 
leggyakoribbak részletes megismerésére nyílik mód a képzés során. A tanuló megtanulhatja a 
hegesztéshez szükséges alapanyagokat, gázokat, hegesztő berendezéseket és a munkavédelmi 
előírásokat. Az iskolai elméleti képzést a külső munkahelyeken biztosított gyakorlati képzés teszi 
teljessé. A szakma gyakorlását az egész világban egységes jelölési rendszer segíti, melynek 
elsajátítása lehetőséget nyújt arra is, hogy bárhol a világban ezzel a szakmával el lehessen 
helyezkedni. 
A hegesztő szakma ösztöndíjas, a hiányszakmák közé tartozik. 
 
34 525 06 Karosszérialakatos 
A mai világunkban a közlekedés egyre nagyobb teret kap, ezzel együtt a jármű parkunk egyre 
növekszik. A közlekedési szakmákon belül talán a karosszérialakatos a leglátványosabb és 
legsokoldalúbb munkát végzi. A karosszérialakatos a gépjármű technikai iparág egyik 
kiemelkedően fontos szakmája. A gépjárművek karosszéria elemeinek-, vázszerkezeteinek 
javításával, cseréjével foglalkozik. Javítja, ellenőrzi a gépjárművek biztonsági berendezéseit, az 
utastérben lévő ülések, biztonsági övek rögzítését. Ő végzi a jármű ajtók-, ablakok 
zárszerkezeteinek beállítását is. 
Egy leendő karosszérialakatos tanulónak az alábbi készségekkel kell rendelkeznie: önálló 
munkavégzés, önálló döntéshozatal, szépérzék, kézügyesség. 
Ajánljuk a képzést azoknak, akik szeretnének az autóiparban elhelyezkedni, látnak magukban 
elhivatottságot a fémek megmunkálásához, szeretnek újraalkotni vagy új dolgokat előállítani. 
 
34 543 02 Asztalos 
Iskolánkban az asztalos képzés sok évtizedes múltra tekint vissza. A mai korban ez a szakma, 
mesterség, művészet egyesíti a több száz éves szakmai tapasztalatot a XXI. század 
technológiájával. 
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Az asztalos tanulók a három év alatt elsajátítják a szakmai elméleti ismereteket és gyakorlati 
tapasztalatra is szert tesznek. 
A képzés 8 szakmai modulba szerveződik, mely során megismerkednek a szakma egyedülálló 
alapanyagával, a fával és megmunkálási lehetőségeivel. A mai asztalosok már gépekkel 
dolgoznak, fontos ezek szakszerű, balesetmentes használatának ismerete. A beépített faanyag 
tartósságát és esztétikáját a felületkezelésnek köszönheti, ezekkel a technikákkal is 
megismerkednek tanulóink. A gazdaság igényeinek megfelelően a képzés része a munkajogi és 
vállalkozói ismeretek is. 
Az asztalos szakma ösztöndíjas, a hiányszakmák közé tartozik. 
 
 
 
34 521 04 Ipari gépész 
A fémipari szakmák közül a legszélesebb körű ismereteket az ipari gépész (régi nevén 
gépszerelő) szakma igényli. Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések 
javítása, karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységgel 
összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési feladatokat, beüzemelési és adminisztrációs 
tevékenységeket végez. Annak, aki ipari gépész szeretne lenni, jó áttekintő, rendszerező és 
absztrakt gondolkodásra való képességre és természetesen a fémek szeretetére van szüksége. 
Itt a kézi megmunkálás és a legkorszerűbb gépi technológiák segítségével számtalan látványos 
dolog készíthető. 
Az ipari gépész szakma ösztöndíjas, a hiányszakmák közé tartozik. 
 
34 525 03 Járműfényező 
A járműfényező szakember feladata a gépjárművek karosszériáinak javító és felújító jellegű 
felületkezelése, fényezése. Tevékenységét kézi és gépi fényezési technológiák alkalmazásával 
önállóan a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Tevékenységével a fényezési 
folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a 
munkabiztonság betartásában. Ez a munka mindenképpen olyan embernek való, aki szereti a 
járműveket és fontos számára, hogy azok szépek is legyenek. A munka nagyfokú koncentrációt 
és precizitást igényel, hiszen ha tökéletes eredményt szeretnénk, nem hibázhatunk a fényezés 
során.  
A szakképesítéssel rendelkező képes: gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, 
javítófényezését, díszítő fényezését végezni. Előkészíti a fém, fa, műanyag felületeket 
fényezésre. Technológiától függően képes festék és lakk előkészítését, színkeverést elvégezni, 
festés, fényezés, díszítőfényezés műveleteit elkészíteni. Polírozási műveleteket is végez. 
Munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő 
tevékenységeket végez. Működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, 
mérőeszközöket, betartja a biztonsági előírásokat. 
A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök: autófényező, dukkózó, 
felületlakkozó, fémfestő, fémmázoló, fémsavazó, fémszerkezet mázoló, fényező, fényező és 
mázoló, galvánfestő, korrózióvédelmi festő, lakkozó, fémnikkelező, polírozó, zománcoz, 
szobafestő-mázoló, faipari felületkezelő. 
Ezzel a szakmával nem nehéz munkát találni, mivel az emberek mindennapi életének szerves 
része az autó, ma már egyre több fut belőlük; a gyártás folyamatos. A gyártási folyamat része a 
fényezés is, ezért a nagy autógyárakban keresettek a járműfényező szakemberek. 
 
34 582 03 Épület és szerkezet lakatos 
Az épület- és szerkezetlakatos az épületek és építmények szerkezeti fémvázának 
összeszerelésével, felállításával, karbantartásával és javításával foglalkozik. Munkája során 
fémes anyagokból, például vasból, acélból készít lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat, 
valamint tartószerkezeteket dolgoz ki vázlatrajzok és műszaki rajzok alapján, amelyeket akár ő 
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maga is elkészíthet. Az elkészült elemeket az épületek kivitelezése során ő szereli össze, gyakran 
a magasban végzi munkáját. 
Megtervezi, legyártja, valamint beszereli az épületek és szerkezetek eltérő lakatostermékeit, 
például házak tetőszerkezetét, irodák lépcsőit és korlátait, telkek kerítéseit. Rendszeresen 
karbantartja, és meghibásodásuk esetén meg is javítja azokat. Munkájának része, hogy az 
alkalmazott berendezéseket karbantartja, a szükséges anyagokat beszerzi.  
A gazdaság fejlődése során rohamosan elszaporodtak a könnyűszerkezetű gyárépítmények 
építése és a magánépítkezések során is egyre többen igénylik az épület- és szerkezetlakatosok 
szakszerű munkáját! 
 
A három év elvégzése után a szakközépiskolai tanulók szakmai vizsgát tesznek és lehetőségük 
nyílik arra, hogy két év alatt megszerezzék az érettségi bizonyítványt is, mely új lehetőségeket 
nyit a tanulni vágyók számára. 
 



Miskolci SZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

3534 Miskolc, Gagarin u. 54. 
OM 203060 

Az intézmény telefonszáma: 46/530-432 

E-mail címe: igazgato@fazolaszki.hu 

Honlap: www.fazolaszki.hu 

Az igazgató neve: Mokrai Attila tagintézményvezető 

A pályaválasztási felelős neve: Petendi György tagintézményvezető-helyettes 

 
1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát nem tartunk! 
 
2. Döntés a felvételről:   
 

kizárólag a tanulmányi eredmények alapján 
 

 Elbírálás rendje: 
A jelentkező tanuló rangsorolása a tanuló 7. évfolyam év végi, és a 8. évfolyam félévi bizonyítványa, 

illetve értesítője alapján történik. 

A tanulók pontszámot kapnak az alábbiak szerint: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Matematika 

 Történekem 

 Fizika 

 Idegen nyelv 

tantárgyakból kapott érdemjegy közvetlenül pontszámra váltódik. Így a maximálisan elérhető pontszám: 

2x5x5, azaz 50 pont.  

A minimálisan elfogadható pontszám 20 pont.  

A bukott, illetve a minimális pontszámot el nem ért tanulók pontja automatikusan zérus. 

 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a sorrend megállapításakor: 

• a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges), 

• a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges), 

• abc-sorrend. 

  



A különleges bánásmódot igénylő tanulók felvétele: 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre 

vonatkozó speciális elbírálási szabályok: 

Az értékelés alól felmentett - és emiatt érdemjeggyel nem rendelkező - tanulók esetében az adott tanévben 

tanult egyéb tantárgyak közül a legmagasabb értékű osztályzattal rendelkezőt, valamint a jelentkezési laphoz 

csatolt szakértői véleményt vesszük figyelembe. 

 

3. Az előző évben felvett tanulók tanulmányi átlageredménye: 3,7 
 
 
4.  Az intézménybe egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók különleges állapotuknak megfelelő 

pedagógiai, gyógypedagógiai ellátását a szakértői bizottság illetve a pedagógiai szakszolgálat szakértői 

véleményében foglaltak szerint az iskola biztosítja a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának 

megfelelő gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus alkalmazásával, egyéni fejlesztési terv és speciális 

eszközök segítségével, egyéni illetve kiscsoportos formában. 

  

Az iskola határozatban biztosítja az SNI és BTMN tanulóinak a tanítás – tanulási – számonkérési folyamat 

során a méltányos elbírálást és a törvény által előírt kedvezményeket: egyes tantárgyak, tantárgyrészek 

értékelése és minősítése alóli mentesítést, szükség esetén segédeszközök alkalmazását, a szóbeli 

számonkérés előtérbe helyezését, az írásbeli munkákra biztosított hosszabb felkészülési időt, a feladatok 

értelmezéséhez nyújtott plusz instrukciókat. A kedvezményeket az iskola a komplex szakmai vizsga illetve 

az érettségi vizsga tekintetében is biztosítja. 

 
 
5. Az iskolában oktatott idegen nyelvek és formáik: angol, német kiscsoportos formában 
 
                                                                                             
6. Nyílt napok ideje: 2018. november 21. és 2019. február 6. 
 
 
  



 
SZAKGIMNÁZIUM 

4+1 éves képzések 
 

Tanul-
mányi 
terület 
kódja 

Szakgimnáziumi 
ágazati képzés 
9. évfolyamon 

Mellék-szakképesítés 
OKJ száma és 
megnevezése 

(választás esetén) 

Érettségi 
végzettséghez kötött 

ágazati szakképesítés 
megnevezése és OKJ 

száma 

Képzé
si idő 
(év) * 

Felvehető 
tanulók 
száma 

(fő) 

0251 
V. Képző- és 
iparművészet 

51 345 02 
Képző- és 

iparművészeti 
program- és 

projektszervező 

Grafikus 
54 211 04 

4+1 14 

0252 
V. Képző- és 
iparművészet 

51 345 02 
Képző- és 

iparművészeti 
program- és 

projektszervező 

Ötvös 
54 211 06 

4+1 14 

0253 XVIII. Faipar 
32 543 01 

Bútoripari gyártás- 
előkészítő, szervező 

Faipari technikus 
54 543 01 

4+1 28 

0255 XV. Vegyész 
34 524 02 
Vegyipari 

rendszerkezelő 

Vegyész technikus 
(vegyipari 

rendszerkezelő)  
54 524 03 

4+1 28 

* A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama (ágazaton belül) 

 
A felvétel feltétele: általános iskolai tanulmányi eredmények alapján + egészségügyi alkalmasság. A képző- 
és iparművészet ágazatra jelentkezőknek képességfelmérő foglalkozáson szükséges részt venniük, ahol 
alapvető rajz- és vizuális kompetencia vizsgálat történik (rövid rajz feladat elkészítése tanári segédlettel), 
illetve lehetőség van otthon elkészített munkák bemutatására is. A képességvizsgálat időpontja: 2019. 
február 27. 8.00 óra (iskola rajzterme). Akadályoztatás esetén pótnap: 2019. február 28. 
 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása 
 

54 211 04 Grafikus: A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv– és 
lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során 
vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és 
kisebb önálló tervezési munkát végez. 
54 211 06 Ötvös: Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint 
fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző 
területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat. A szakképesítéssel rendelkező képes 
értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt 
szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvös tárgyakat, illetve 
azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, fém és nemesfém 
alapanyagokból különféle tárgyakat készíteni és a fémjelzési kötelezettség alá eső tárgyakat 
fémjeleztetni. 



54 543 01 Faipari technikus: A faipari technikus a fűrésztelepeken, az alapanyaggyártó 
üzemekben a késztermékek előállításhoz szükséges alapanyagok gyártását szervezi. A 
megrendelő igényei alapján bútoripari termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. 
Az épületekhez szükséges beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb 
épületasztalos ipari termékek gyártási, szervezési feladatával foglalkozik. A gyártási folyamatok 
tervezését önállóan, vagy mérnöki irányítással, műszaki pontossággal végzi. A 
termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét alkalmazza. 
54 524 03 Vegyész technikus: A Vegyész technikus önállóan vagy mérnöki irányítással részt 
vesz nagyüzemi vegyi folyamatok végrehajtásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes 
irányításában, készülékek, berendezések üzemeltetésében. Vegyipari vizsgálati laboratóriumban 
fizikai vizsgálatokat, valamint klasszikus analitikai és műszeres elemzéseket végez. Kisebb alsó- 
vagy középvezetői beosztásában gondoskodik a irányítási körébe tartozó munkatársak 
munkájának megszervezéséről és a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséről. 
 
 
 

 
 



SZAKKÖZÉPISKOLA 
3 éves képzés 

 

Tanulmányi 
terület kódja 

Szakképesítés megnevezése  
OKJ azonosító 

szám 
Képzési 
idő (év) * 

Felvehető 
tanulók 
száma 

(fő) 

0256 
Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 
34 582 09 3 24 

0257 
Víz-, csatorna- és közmű- 

rendszerszerelő  
34 582 12 3 24 

0258 Kőműves  34 582 14 3 24 

0259 Burkoló 34 582 13 3 24 

0260 Ács  34 582 01 3 24 

0261 Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 3 24 

0262 Vegyipari rendszerkezelő 34 524 02 3 24 

0263 Épületszobrász és műköves 34 582 16 3 24 

0264 Asztalos 34 543 02 3 24 

0265 Cipőkészítő 34 542 02 3 24 

0266 Műanyagfeldolgozó 34 521 09 3 24 

 
* A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára 
 

 
 
A felvétel feltétele: általános iskolai tanulmányi eredmények alapján + egészségügyi alkalmasság. 
 

A megszerezhető szakképesítések bemutatása 
 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09): Központifűtési rendszert, 
gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázberendezést beszerel. 

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34 582 12): Tervek alapján különböző 
csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi 
berendezési tárgyakat, használati melegvíz termelőket, hőcserélőket, csapolókat és 
szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a 
rendszereket. Tervek szerint elő- beszabályozza a hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a 
hidraulikai beszabályozásokban.  

Kőműves (34 582 14): A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, 
karbantartása, felújítása és bontása. 



Burkoló (34 582 13): A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri 
hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat 
burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont. 

Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04): Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű 
felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, 
vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységével a festési folyamat 
alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság 
betartásában.  

Ács (34 582 01): Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, 
zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott 
faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a zsaluzatokhoz, 
zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati 
fémállványok szerelése. 

Épületszobrász és műköves (34 582 16): Az épületek külső és belső tereinek természetes és 
műkőből, valamint gipszből történő felépítését, burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek 
és udvarok díszítőelemeit megtervezi, kivitelezi és elhelyezi. 

Vegyipari rendszerkezelő (34 524 02): A Vegyipari rendszerkezelő önállóan vagy munkahelyi 
vezető irányítása mellett végzi a vegyipari gyártási folyamatok végrehajtását, készülékek, 
berendezések üzemeltetését. A korszerű ipari mérő- és ellenőrző rendszerek segítségével kapott 
információk alapján a technológiai utasítás szerint beavatkozik a gyártási folyamatba. Egyszerűbb 
gépkarbantartó, javító munkákat végez. Ellenőrzi az általa gyártott termékek minőségét, kémiai 
összetételét üzemanalitikai eszközökkel. 

Cipőkészítő (34 542 02): Bőrből vagy műbőrből cipőket, szandálokat, csizmákat készít és javít. 

Műanyagfeldolgozó (34 521 09): Hőre lágyuló és hőre keményedő polimereket (adalék, töltő-, és 
segédanyagokat) feldolgozó gépek és segédberendezések beállítása, üzemeltetése, 
karbantartása, valamint ezekkel történő kész vagy félkész termékek gyártása. 

Asztalos (34 543 02): Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, 
karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók 
és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához 
szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó 
adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed. 
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A Miskolci SZC 

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma 
Felvételi Tájékoztatója 

a 2019/2020. tanévre 
 

 
Intézmény neve:    Miskolci Szakképzési Centrum 
Intézmény OM kódja:   203060 
Intézmény címe:    3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. 
Intézmény honlapja:    www.miskolci-szc.hu 
 
 
Feladatellátási hely neve:   Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma 
Feladatellátási hely kódja:  007 
Postázási cím:    3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8 
 
Cím  3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8. 
Telefonszám  06-46/555-376 
Fax  06-46/507-980 
E-mail  mail@ferenczi.hu 
Honlap  www.ferenczi.hu 
Tagintézmény-vezető neve  Zsúdel Antónia Orsolya 
E-mail címe  mail@ferenczi.hu 
 
 
Az iskola rövid bemutatása 
 

A Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma 60 éves múltra visszatekintő intézmény. 
Mint az ország legnagyobb egészségügyi oktatási intézménye, szakmastruktúrájának alakításával mindig az 
igényeknek megfelelő szakembereket képezte és képzi a város és a megye egészségügyi és szociális 
intézményei számára.  

Az intézmény valamennyi tanára jól felkészült, innovatív, fejlődésre képes. A magas színvonalú oktató-
nevelő munkát mutatják a következő eredmények: 

- 2002. Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság Kategóriájának Bronz Fokozata. 
- 2007. Miskolc Város Nívódíja. 
- 2016. Magyar Ápolók Napján az iskolai szakmai munkáért Miniszteri Elismerő Oklevél. 
Iskolánk tantestülete a magas szintű ismeretközvetítés mellett kiemelten fontosnak tartja tanulóinknál az 

értelem és érzelem egyensúlyát, az „én harmóniáját”.  
 
 
Nyílt napok az iskolában 
 
2018. november 14-15. 
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SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 
ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

 
 
1.) Jogszabályi előírások: 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50. §. (1) – (2) bekezdése; 
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről; 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről; 
28/2015 (V.28.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete. 
 
 
2.) Iskolánk az Oktatási Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározza tanulmányi 
területeinek belső kódjait elektronikus formában és megküldi a Felvételi Központnak. Határidő: 2018. 
október 20. 
 
 

Iskolánk tanulmányi területeinek kódjai: 
 

0345; 0350 tagozatkódok – Egészségügyi ágazati szakképzés- 3 osztály 
0325 tagozatkód – Szociális ágazati szakképzés – 1 osztály 

 
 
0325 – Szociális – 1 osztály 
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy 
a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; szociális ágazat;  
A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő 
szakképesítés szerezhető meg: 52-761-01 családsegítő asszisztens 
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: kisgyermek-
gondozó, -nevelő 
 
 

0345 Egészségügyi - 1 osztály 
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; emelt óraszám ágazati szakmai tárgy(ak) 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német;  
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; egészségügy ágazat 
A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő 
szakképesítés szerezhető meg: 52-720-01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens 
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: gyakorló 
mentőápoló 
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0350 – egészségügyi – 2 osztály 
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy 
a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; egészségügy szakmacsoport; egészségügy ágazat;  
A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő 
szakképesítés szerezhető meg: 52-720-01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens 
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: gyakorló ápoló 
 
Szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú 
munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó 4 évfolyamos képzés, ahol szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A 12. évfolyamot követően, az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez vagy érettségi végzettséghez kötött, 
a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történik a felkészítés. 
 
Intézményünk az érdeklődő általános iskolás tanulók és szüleik számára évente nyílt napot szervez, amelyen 
tájékoztatást nyújt az intézménybe való bekerülés lehetőségeiről, az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról 
és az igénybe vehető szolgáltatásokról. Az intézmény a nyílt nap időpontját, programját legkésőbb október 
01-jéig nyilvánosságra hozza. 
 
3.) Iskolánk a felvételi tájékoztatóban meghatározza a felvételi eljárás rendjét és közzé teszi a közoktatás 
információs rendszerében. Határidő: 2018. október 20. 
 
 
A felvételi eljárás rendje: 
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból 50 %-ban, az általános iskolából hozott 
eredmények (7. év vége és 8. félév magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, 
biológia tantárgyak osztályzatai) pontjai alapján 25 %-ban számít a felvételi pontokba, valamint a szóbeli 
meghallgatás 25 %-ban kerül beszámításra. 
 
(Központi írásbeli eredménye (max. 50 pont) 80 – 100 = 50 pont; 60 – 79 = 40 pont; 40 – 59 = 30 pont; 20 
– 39 = 20 pont; - 19 = 10 pont; Hozott pontok (max. 25 pont) 4,75 – 5,00 = 25 pont; 4,25 – 4,75 = 20 pont; 
3,75 –4,25 = 15 pont; 3,25 – 3,75 = 10 pont; 2,75 – 3,25 = 5 pont; - 2,75 = 0 pont; 
 
Elbeszélgetés (max. 25 pont) Összesen: 100 pont) 
 
A szóbeli elbeszélgetés az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott követelményekre épülő témakörei 
és kérdései alapján, két fő pedagógusból álló bizottság előtt történik. Amennyiben a szóbeli elbeszélgetésen 
alapos indok miatt nem tud részt venni a tanuló, számukra pót szóbeli elbeszélgetési időpont kerül kijelölésre. 
A szóbeli elbeszélgetés nyilvános, amelyet az iskola honlapján is kihirdetünk. 
 
A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik. Az azonos pontszámot elért tanulók 
rangsorolását az iskola a következő elvek szerint végzi: 
1. Aki a központi írásbeli felvételin több pontot szerzett 
2. Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
3. Lakóhelye vagy tartózkodási helye Miskolc 
4. Akinek testvére iskolánk tanulója (volt) 
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Központi írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19-án 10 órától (Miskolci SZC Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakgimnáziuma, 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.) 
Pótló írásbeli vizsga időpontja (csak azon tanulók részére, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az 
előzőn): 2019. január 24-én 14 órától  
Szóbeli elbeszélgetés: 2019. március 1-jén 12 órától (Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakgimnáziuma, 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.) 
 
A felvételi eljárás során intézményünk egészségügyi alkalmassági vizsgálatot tart. 
 
Alaptevékenységünk közé tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók (szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral- küzdő) nappali rendszerű 
szakközépiskolai nevelése, oktatása. 
 
Házirendünk tartalmazza a különleges gondoskodáshoz való jogot. A sajátos nevelési igényű tanuló a 
tanulmányaival összefüggő mentesítési kérelmét az igazgatónak címezve az osztályfőnöknek adja le. A 
kérelmeket minden tanév szeptember 15-ig kell leadni. A kérelem elbírálásáról a szülőt 30 napon belül 
írásban tájékoztatni kell. Az SNI-s diákok számára hetente fejlesztő foglalkozást biztosítunk szakember 
közreműködésével. A beilleszkedésében, illetve tanulásában nehezített diákokkal korrepetálás keretében 
foglalkoznak szaktanáraink. Speciális értékelési szabályok az írásbeli felvételi vizsgán és a felvételi 
jelentkezéskor az SNI-s tanulók részére: 
 
A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló részére kedvezményt kérnek 
a feladatlapok megírásával kapcsolatban. A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a szakértői bizottság 
szakvéleményének másolatát, valamint a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét. 
 
Kedvezményként adható: 
- Időhosszabbítás (tantárgyanként max. 30 perc) 
- Segédeszköz használat (pl. számológép) 
- Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés 
(pl. helyesírás értékelése alóli felmentés) 
 
A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni! 
 
A felvételi jelentkezési laphoz is kérjük, csatolják a mentességi kérelmet, és az azt alátámasztó szakértői 
vélemény fénymásolatát. 
 
4.) A 8. osztályos tanulók központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül 
intézményünkbe 2018. december 7-ig jelentkezhetnek. A felvételi kérelem a központilag kiadott, a Hivatal 
által az általános iskolának megküldött jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot a tanuló általános 
iskolája küldi meg intézményünknek. 
 
5.) Intézményünk, mint egységes írásbeli vizsgát szervező intézmény 2018. december 12- ig jelzi a 
Hivatalnak a beérkezett írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényt. 
 
6.) A központi írásbeli vizsga eredményéről 2019. február 07-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat az 
intézmény, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadja! 
Az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg! 
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Az iskola biztosítja az írásbeli dolgozatok 8 munkanapon belüli megtekintését 8-16 óra időtartamig, valamint 
lehetőséget biztosít a dolgozatok fénymásolására is. Továbbá a megtekintés napján a szülők észrevételt 
tehetnek a javítással kapcsolatosan, mellyel kérhetik a dolgozatok újrajavításának lehetőségét. 
 
7.) 2019. március 18-ig az iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket. 
A nyilvánosságra hozatal során a jelentkező személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkező, 
kiskorú jelentkező esetén a szülő is hozzájárult. A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő kérheti, hogy 
az általuk megadott egyéni adat (pl. jelige) felhasználásával tegyük közzé az elért eredményeket. A 
jelentkezési lap aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkező személyes 
adataival hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az tartalmazza az e tényre történő figyelmeztetést, továbbá 
azt a tájékoztatást, hogy az elért eredmények a jelentkező által megadott egyéni adattal is nyilvánosságra 
hozhatók. Ha a jelentkező egyéni adat alkalmazását kéri, nyilatkozatát és az egyéni adatát a jelentkezési lapra 
kell ráírnia. Ha az egyéni adat a jelentkezési lapra nem lett rávezetve, az legkésőbb a felvételi eljárás 
befejezésének napjáig az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek átadható. 
 
 
8.) A Felvételi Központ 2019. március 28-ig elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezettek 
névsorát ABC sorrendben. 
 
9.) Az intézmény igazgatója 2019. április 12-ig készíti el az ideiglenes felvételi jegyzéket és azt megküldi a 
Felvételi Központnak. 
 
10.) A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a 
végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a 
középiskoláknak 2019. április 23-ig. (egyeztetett felvételi jegyzék) 
 
11.) Az iskola 2019. április 30-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak. A felvételről szóló értesítésben közöljük a beiratkozás pontos időpontját, módját. 
A beiratkozás ideje: 2019. június 21.  
 
12.) 2019. május 06 – augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 
eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 
 
 
13.) A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, kérelmét az iskola 
igazgatója továbbítja a fenntartónak. Határidő: 2019. május 17. A fenntartó 2019. június 1-ig lefolytatja a 
jogorvoslati eljárást a benyújtott kérelmek alapján. 
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Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása 
(ágazatonkénti, az érettségi után megszerezhető szakképesítések) 
 
Ágazat 
megnevezése 

Érettségi után 
megszerezhető 
szakképesítés 

Szakképesítés rövid bemutatása 

Egészségügyi Gyakorló ápoló A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer 
egyes területein az ellátó team tagjaként végzi. 
A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati 
tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének 
megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás 
megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs 
folyamataiban. 

 Gyakorló 
mentőápoló 

A Gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén 
tevékenykedik team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt 
irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek 
mentésében és ellátásában. 
A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő 
őrzött szállítás esetén, a beteg illetve a sérült feltalálási 
helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a 
beteg ellátásában közreműködik. Irányító csoport tagjaként 
segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező 
bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését 
megszervezi. 

Szociális Kisgyermekgondozó, 
-nevelő 

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek 
ellátását az erre a korosztályra szakosodott 
gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal 
a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés 
folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének 
következményeiért. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi 
és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük 
támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek 
szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek 
életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének 
feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. 
Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés 
szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki.  

 
 
A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló 
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 12. § (1) bekezdése 
alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-
szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon,  
 
b) az Nkt. 12. § (4) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga 
ágazatához nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-
szakképesítésnek minősülő – szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon  
jogosult ösztöndíjra.  
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Iskolánk OM azonosítója: 203060 

A középfokú iskolába jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait 
meghatározó jogszabályok: 

 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 
 2011. évi CLXXXVII.. tv. a szakképzésről 
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 

Nyílt napok: 
2018.11.06.  8 óra 
2018.11.19.  8 óra 

 0351 Villamosipar-elektronika ágazat. (elektronikai technikus) 

1 osztály  28 fő 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges (színtévesztés, epilepszia) 

Képzési idő: 4 + 1 év (Választható első idegen nyelv: angol vagy német.) 

 

 0352 Informatika ágazat: (szoftverfejlesztő kimenettel), 

2 osztály  56 fő 

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges 

Képzési idő: 4+1 év (Választható első idegen nyelv: angol) 

 

 0353 Informatika ágazat: (műszaki informatikus kimenettel)  

1 osztály  28 fő 

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges 

Képzési idő: 4+1 év (Választható első idegen nyelv: angol) 

 

 0354 Távközlés: (távközlési technikus)  

1 osztály  28 fő 

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges 

Képzési idő: 4+1 év (Választható első idegen nyelv: angol vagy német.) 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy intézményünk a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát 
előírja és elfogadja a jelentkezők számára. 
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Felvételink időpontja: 2019.01.19. 10 óra 
Pótfelvételi: 2019.01.24. 14 óra  

 (orvosi igazolás bemutatása szükséges) 

 

A központi, egységes írásbeli felvételi vizsgák jellemzői: 

 a Nemzeti alaptanterv alapján készülnek, 
 egyik tankönyvcsalád ismeretanyagát sem preferálják, 
 legnagyobb részt az adott évfolyamot megelőző évfolyamok követelményeire épülnek, 
 céljuk az eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségek, -képességek, kompetenciák 

felmérése, 
 az OH honlapján megtalálható korábbi feladatsorok változatlanul alkalmasak a gyakorlásra. 

1. A 9. évfolyamra történő felvételi eljárás részei: 

 
 az általános iskolai eredmények figyelembe vétele (7. év végi és 8. félévi érdemjegyek) 

 írásbeli vizsgarész: 

matematika, magyar (szövegértés, logikai feladatok)  45-45 perc 

 Szóbeli vizsga: nincs. 

 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 

 
33. § 

(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre 

vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat 

formájában hozza meg. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, 

megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga 

meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. 

 

Az SNI-s tanulóknak az írásbeli alól felmentést adni nem tudunk, de szakértői vélemény és 

kérelem csatolása estén a következő kedvezményeket biztosítjuk: 

o magyar: a felügyelőtanár segít a felolvasásban, a rendelkezésre álló 45 percet - igény 

esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk 

o matematika: a saját számológép használatát engedélyezzük, a rendelkezésre álló 45 percet 

- igény esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk 

 

Az igénybevett kedvezményeket az írásbeli vizsga értékelőlapján is feltüntetjük. 
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Határidők Feladatok 

2018.szeptember 30. 
A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

2018. október 20. 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 
 

2018.10.31. 
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi 
eljárás rendjéről. 

2018. november 16. 
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit 
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára 
írásbelit szervező középfokú intézmények jegyzékét. 

2018. december 7. 
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint 
szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe. 

2019. január 19. 
10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők 
számára az érintett középfokú intézményekben. 

2019. január 24. 
14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 
tudtak részt venni. (orvosi igazolás kell) 

2019. 01. 25. 
800-1600 

Az értékelő lapok átadása a szülőknek, tanulóknak (ill. meghatalmazás 
után bárkinek) 
A dolgozatok megtekinthetők, a javítással kapcsolatos észrevételeket a 
megtekintést követő munkanapon 1600 óráig lehet benyújtani. A vizsgázó 
kérésére és költségére másolat készíthető (igazgató aláírásával, iskola 
pecsétjével kell átadni a tanulónak).  

 
Figyelem! Az eredeti értékelő lapokat célszerű megőrizni, a középiskolákhoz a 

jelentkezési lappal együtt az erről készített fénymásolatot eljuttatni! 

2019. február 18. 
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi 
Központnak.  

2019. március 18. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét. 

2019. március 21–
22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
(Kérjük a módosítást iskolánkban a titkárságon is jelezni.)  

2019. április 30. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2019. május 6–17. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2019. május 6. 
– augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
A rendkívüli felvételi eljárást a honlapon hirdetjük meg, és az általános 
iskolában szerzett jegyek alapján töltjük fel a hiányzó létszámot. 

2019. május 17. 
A 2019. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2019. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 
fenntartónál. 

2019. június 20.  
800-1200 

Beiratkozás az Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai 
Szakgimnáziumába. 
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 A vizsga helye: 
 

A „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás KÖZPONTI ÍRÉSBELI 
vizsgájára” elnevezésű jelentkezési lapon megjelölt bármelyik vizsgát szervező intézménybe. 

Célszerű abban az iskolában megoldani a feladatlapokat, amelyben a jelentkező a legszívesebben tanulna 
tovább.  

A jelentkezési laphoz csatolni kell: 

 a szakértői véleményt, 

 a szakértői véleménnyel egybehangzó szülő által írt kérvényt (milyen kedvezményt szeretne 
igénybe venni az írásbeli alkalmával) 

A szülő kérelméről az intézmény igazgatója jogosult dönteni. 

 

 Értékelés: 

Minden írásbeli feladatot a központi javítási útmutató alapján értékeljük. Az eredményt a pontok összege 
adja.  

A vizsga eredményét az iskola bejárati ajtaján (oktatási azonosítóval) és az iskola honlapján is 
nyilvánosságra hozzuk. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
40. § (1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott 
jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) 
bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, 
akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. 

A kijavított dolgozatokat az értékelő lapok átvételekor (2019. január 25.) lehet megtekinteni. 

A javítással kapcsolatos észrevételeket másnap 1600 óráig lehet benyújtani. A vizsgázó kérésére és 
költségére másolat készíthető, melyet az igazgató aláírásával, és az iskola pecsétjével kell átadni a 
tanulónak. 
 

 A jelentkezés módja: 
 

A felvételi kérelem benyújtása a központilag kiadott, és az általános iskoláknak a Hivatal által 
megküldött jelentkezési lapon történik.  

A jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelőlap másolatát. (Nem kell hitelesíttetni!) 

 a szakértői véleményt 

 a szakértői véleménnyel egybehangzó szülő által írt kérvényt (milyen kedvezményt szeretne 
igénybe venni) 

A szülő kérelméről az intézmény igazgatója jogosult dönteni. 
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 A felvételi folyamat során szerezhető pontok a következő mértékben 
befolyásolják a felvételi eredményét: 

 

 Írásbeli felvételi eredmények: 50% 

Írásbeli vizsgán szerezhető felvételi pontok 
matematika 25 pont 

magyar 25 pont 

 Általános iskolai eredmények: 50%  

 

Hozott pontok a 7. év végi jegyek alapján 
magyar nyelv és irodalom (átlagolva) 5 pont 

történelem 5 pont 
matematika 5 pont 

fizika 5 pont 
idegen nyelv 5 pont 

Hozott pontok a 8. félévi jegyek alapján 
magyar nyelv és irodalom (átlagolva) 5 pont 

történelem 5 pont 
matematika 5 pont 

fizika 5 pont 
idegen nyelv 5 pont 

Összesített pontszám 100 pont 

Hiányzó tantárgy esetén az informatika tantárgy osztályzatát számítjuk be. 

 
Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük:  
 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  
40. § (3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola 
székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az 
iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. 
 

 a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges), 
 a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges), 
 akinek szülei, testvérei korábban iskolánk tanulói voltak (ha tudomást szerzünk róla, sajátos 

helyzet), 
 az írásbeli eredménye jobb, 
 abc sorrend. 
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Iskolánkba történő beiratkozáskor (2019. 06. 20. 800-1200) le kell adni: 
 

 születési anyakönyvi kivonat (fénymásolat) 
 általános iskolai bizonyítvány  
 tankönyvigénylés 
 „ ingyentankönyv” igénylőlap 
 az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap 
 az iskolaorvos által kiadott kitöltött kérdőív (amit a felvételi értesítéssel küldünk ki) 
 TAJ kártyáról fénymásolat 
 lakcímkártyáról fénymásolat 
 orvosi igazolás az alkalmasságról (villamosipar és elektronika ágazat esetében) 
 szakértői vélemény (SNI, BTMN) 
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló okirat másolata, illetve hátrányos 

helyzetet, halmozottan hátrányos helyzetet tanúsító okirat másolata. 
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2. A szakképző évfolyamra történő felvételi eljárás részei: 

Érettségi vizsgára épülő 1 éves OKJ szerinti szakképzés (belépési feltétel: ágazati érettségi):  
a. Választható szakok az informatika szakmacsoportban: 

 54 481 05 Műszaki informatikus (XIII. Informatika ágazat) 
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges 

b. Választható szakok az informatika szakmacsoportban: 
 54 213 05 Szoftver fejlesztő (XIII. Informatika ágazat) 
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges 

c. Választható szakok az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban: 
 54 523 02 Elektronikai technikus (XI. Villamosipar és elektronika ágazat) 
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (színtévesztés, epilepszia) 

 

A jelentkezés módja: 

Az iskolában a titkárságon beszerezhető, az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon történik. 

Az egyéves képzésben csak azok vehetők fel, akik informatika, ill. villamosipar és elektronika ágazati 
képzésben vettek részt (az óraszámok beszámítása miatt) és rendelkeznek ágazati érettségivel. 

Megfelelő számú (26 fő) jelentkezés esetén a két éves képzést is elindítjuk a Miskolci Szakképzési 
Centrum engedélye után. 

Jelentkezési határidő: 2019. június 28. 
Beiratkozás: 2019. június 28. (8:00 – 12:00 óra) 
Helye: Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma,  

3525 Miskolc, Palóczy László u.3. 
Beiratkozáskor le kell adni: 

 születési anyakönyvi kivonat 
 középiskolai bizonyítvány  
 érettségi bizonyítvány (törzslapkivonat) 
 a már megszerzett szakképzettségről bizonyítvány 
 „ingyentankönyv” igénylőlap 
 az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap 
 TAJ kártyáról fénymásolat 
 lakcímkártyáról fénymásolat 
 orvosi igazolás az alkalmasságról (Villamosipar és elektronika 

ágazatban) 
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Figyelem! 
2011. évi CLXXXVII. törvény 
1. § (1) Magyarországon az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az 
állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül - az e törvényben meghatározott feltételekkel - 
ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. 
29. § (1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes. 
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a 
gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a 
második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók 
esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a 
szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb 
ideig. 
 
Átvétel más középiskolából 

a) Azonos ágazaton belül képzésre történő jelentkezés esetén nincs szükség különbözeti vizsgára. 

b) Eltérő képzési rendszerből történő jelentkezés esetén különbözeti vizsgát vagy beszámolási 
kötelezettséget írunk elő (előzetes megbeszélésen történő egyeztetés szerint). 

A hiányzó összefüggő szakmai gyakorlatot a 12. évf. elvégzéséig pótolni kell. 

A különbözeti vizsga tényét és eredményét az iskolai bizonyítványban és a törzslapon 
dokumentáljuk. 

Figyelem! 

Sikertelen különbözeti vizsga esetén a tanuló az adott osztályban nem folytathatja tovább 
tanulmányait. 
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Felnőttoktatás 

 

Jelentkezési korhatár: nincs életkorhoz kötve. 

 

Magyarországon az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben az első és a második 
szakképesítésre történő felkészítés – függetlenül az oktatás munkarendjétől– ingyenes. A második 
szakképesítés megszerzésére irányuló képzés csak az első szakképesítés megszerzését követően 
kezdhető meg, a tanuló párhuzamos képzésben nem vehet reszt. A második szakképesítés azonban 
kizárólag felnőttoktatás keretében szerezhető meg. Ez alól kivételt képeznek a halmozottan hátrányos 
helyzetű (HHH) es sajátos nevelési igenyű (SNI) tanulok, nekik nem kell a felnőttoktatás 
munkarendjében kezdeni a képzést második szakma tanulása esetén. 
 
Elektronikai technikus 
 

1. Beiskolázandó szakképesítés:  
 megnevezése: Elektronikai technikus 
 azonosítószáma: 54 523 02 

2. Képzésbe bekapcsolódás feltételei: 
 iskolai előképzettség: érettségi vizsga (gimnáziumi vagy szakgimnáziumi) 
 egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (színtévesztés. epilepszia) 
 Képzési idő: 2 év (1100 óra) 
 Költsége: ingyenes + diákigazolvány + tanulószerződés kötésének lehetősége 
 Képzés formája: esti tagozat (kedd, szerda, csütörtök délután 16:00 – 20:00 óra) 
 Jelentkezési határidő: 2019. január 15. (keresztfélév), szeptember 1. (iskola tikárságán) 
 Jelentkezési lap: www.ksszki.hu honlapról letölthető 

 
Műszaki informatikus 

1. Beiskolázandó szakképesítés:  
 megnevezése: Műszaki informatikus 
 azonosítószáma: 54 481 05 

2. Képzésbe bekapcsolódás feltételei: 
 iskolai előképzettség: érettségi vizsga (gimnáziumi vagy szakgimnáziumi) 
 egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges 
 Képzési idő: 2 év (1100 óra) 
 Költsége: ingyenes + diákigazolvány + tanulószerződés kötésének lehetősége 
 Képzés formája: esti tagozat (kedd, szerda, csütörtök délután 16:00 – 20:00 óra) 
 Jelentkezési határidő: 2019. január 15. (keresztfélév), szeptember 1. (iskola tikárságán) 
 Jelentkezési lap: www.ksszki.hu honlapról letölthető 

 
Szoftverfejlesztő 

1. Beiskolázandó szakképesítés:  

 megnevezése: szoftverfejlesztő 

 azonosítószáma: 54 213 05 

2. Képzésbe bekapcsolódás feltételei: 
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 iskolai előképzettség: érettségi vizsga (gimnáziumi vagy szakgimnáziumi) 

 egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges 

 Képzési idő: 2 év (1100 óra) 

 Költsége: ingyenes + diákigazolvány + tanulószerződés kötésének lehetősége 

 Képzés formája: esti tagozat (kedd, szerda, csütörtök délután 16:00 – 20:00 óra) 

 Jelentkezési határidő: 2019. január 15. (keresztfélév), szeptember 1. (iskola tikárságán) 

 Jelentkezési lap: www.ksszki.hu honlapról letölthető 

 

Elérhetőségek: 

 Cím: 3525 Miskolc, Palóczy László u. 3. 
 Telefon: 46/500-930 
 Email: kando@kkszki.hu 

 

Miskolc, 2018. október 15. 
P. H. 

…………………………………….. 
     tagintézmény-vezető 
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Általános felvételi tájékoztató 

Tagintézmény adatai:  

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma 
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1. 

OM: 203060 
Telefonszáma: 06/46/412-337; 06/46/508-939 
E-mail címe: iskola@koosk-misk.sulinet.hu 
Honlap: www.koosk-misk.sulinet.hu 
A tagintézmény vezető neve: Bialkóné Gladics Beáta 
A pályaválasztási felelős neve: Kovács Gabriella 

Az általános felvételi eljárás rendje 

Iskolánkban a felvételi eljárás a következő elemekből áll: 

a) Döntés a felvételről a tanulmányi eredmények alapján történik, központi írásbeli és 
szóbeli felvételi nincs. 

A hozott pontokba a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok számítanak az alábbi tantárgyakból:  
 történelem,  
 matematika,  
 fizika,  
 magyar nyelv, 
 irodalom. 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanuló a fent megjelölt tantárgyak valamelyikéből (matematika, 
magyar nyelv) értékelés és minősítés alóli mentességgel rendelkezik, akkor a jelentkezési 
lapon szereplő tantárgyak közül a legjobb osztályzattal minősített tárgy jegyét tekintjük a 
pontszámítás alapjának. 

b) Egészségügyi alkalmassági vizsga: 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie a tanulóknak az iskola által kijelölt 
helyen és időpontban, amelyről a tanulók írásban kapnak értesítést. 

Azonos pontszámot elérő tanulók rangsorolása az intézmény Pedagógiai programjában 
foglaltak szerint történik. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók felvétele 

Az iskola vállalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. a) pontja 
szerint: 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
felvételét.  

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók felvételét. 
(Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 
közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 
tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.) 
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Oktatott idegen nyelvek és az oktatás formái 

Az iskolában csoportbontásban oktatott idegen nyelvek: 
 angol,  
 német, 
 francia.  

Emelt szintű érettségire való felkészítés 

Az emelt szintű érettségire történő felkészítés a szakmai tantárgyakból biztosított az 
intézményben. 

Nyílt napok  

Miskolci SzC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma, Miskolc, Latabár E. u. 1. 
 2018. november 05. (hétfő) 10:00 órakor 
 2018. november 21. (szerda) 10:00 órakor 
 2018. december 01. (szombat) 10:00 órakor 

Kollégiumi elhelyezés  

Beiratkozáskor igényelhető a kollégiumok képviselőinél. 

A 2019/2020-as tanévben induló szakgimnáziumi osztályok 

Tanulmányi 
terület 
kódja 

Szakgimnáziumi ágazati 
képzés 9. évfolyamon 

Mellék-szakképesítés 
OKJ száma és 
megnevezése 

(választás esetén) 

Érettségi végzettséghez 
kötött ágazati 
szakképesítés 

megnevezése és OKJ 
száma 

Képzési 
idő 
(év) 

Felvehető 
tanulók 
száma 

(fő) 

0401 
XVI. Építőipar 

(9. Építész 
szakmacsoport) 

52 481 01  
Digitális műszaki 

rajzoló 

Magasépítő technikus 
54 582 03 

4+1 28 

0402 
XVI. Építőipar 
(13. Közlekedés 
szakmacsoport) 

52 481 01  
Digitális műszaki 

rajzoló 

Vasútépítő és  
-fenntartó technikus  

54 582 06 
4+1 28 

0403 
VIII. Épületgépészet 

(5. Gépészet 
szakmacsoport) 

52 582 02 
Épületgépészeti 

előkészítő 

Épületgépész technikus  
54 582 01 

4+1 28 

0404 

XXIII. 
Környezetvédelem 

(14. Környezetvédelem 
szakmacsoport) 

31 851 02 
Hulladékfelvásárló- és 

gazdálkodó 

Környezetvédelmi 
technikus  
54 850 01 

4+1 28 

A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama (ágazaton belül) 
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Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása 

ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT – építészet szakmacsoport 
Magasépítő technikus (OKJ 54 582 03) 

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és építmények terveinek 
készítésével, építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, 
karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. 
Ismeri az építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát, 
alkalmazza azokat a tervezés, kivitelezés során. Szabadkézi vázlatot 

készít, terveket, tervrészleteket szerkeszt, számítógéppel segített tervezői programokat használ. 
Ismeri az alapozási módokat, az alépítményi szigeteléseket, a függőleges, vízszintes, íves és ferde 
teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket. Rendszerezi az építési beruházási folyamatokat, 
közreműködik a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában. Ismeri 
az örökségvédelemre és a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. 

ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT – közlekedés szakmacsoport 
Vasútépítő és -fenntartó technikus (OKJ 54 582 06) 

Vasúti pályákat épít, üzemeltet, karbantart. Biztosítja a vasútépítési 
munkaterület balesetmentességét, betartja és betartatja a 
munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat. 
Értelmezi és alkalmazza a vasútépítéssel kapcsolatos műszaki 
információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai 
utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat. A munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai 
laboratóriumok eszközeit, gépeit használja, egyszerű mérési eredményeket értékel. Geodéziai 
műszereket, eszközöket alkalmaz, kitűzi a segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a 
mért eredményekről jegyzőkönyvet készít, értékeli a mérési eredményeket, speciális szakmai 
szoftverekkel dolgozik. Munkája során megvalósítja a környezetvédelmi tervet. Meglévő vasúti 
pályákat, hidakat üzemeltet. 

ÉPÜLETGÉPÉSZET ÁGAZAT – gépészet szakmacsoport 
Épületgépész technikus (OKJ 54 582 01) 

Víz-, gáz-, fűtés-, klímarendszerek, megújuló energiák hasznosítását 
végzi a tervezés és kivitelezés során. Értelmezi a különböző építészeti és 
épületgépészeti tervdokumentációkat, melyek alapján azonosítja a 
csőszerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket. Szereli és 
ellenőrzi a víz- és csatornahálózatokat, a melegvíz-termelő és 

napkollektoros rendszereket, a gázellátó hálózatokat, a fűtéstechnikai rendszereket. Szervezi a 
fűtéstechnikai rendszerek tervszerű üzemeltetését, megelőző karbantartását. Ismeri a hűtőközegek és 
hűtési körfolyamatok jellemzőit, ellenőrzi a hűtőkészülékek beüzemelését és programozza a 
berendezéseket. Ellenőrzi, értelmezi a légtechnikai és klímatechnikai rendszerek 
tervdokumentációját, majd elkészíti azokat. 

KÖRNYEZETVÉDELEM ÁGAZAT – környezetvédelem 
szakmacsoport 

Környezetvédelmi technikus (OKJ 54 850 01) 

Felismeri, jellemzi és rendszerbe foglalja az ember és a környezete 
kapcsolatát, figyelemmel kíséri a világ környezeti állapotának 
változásait. Ismeri a víz-, levegő- és talajszennyező anyagokat, a 
szennyezés forrásait, figyelemmel kíséri a hulladékkal, a zajjal és radioaktivitással kapcsolatos 
problémákat. Felismeri a termelési technológiák környezetre gyakorolt hatásait és a közöttük lévő 
összefüggéseket. Mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb 
egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján 
meghatározza a tennivalókat. Környezetvédelmi nyilvántartásokat kezel, adatszolgáltatást végez. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája,  

Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

 

 

Felvételi tájékoztató 

2019/2020-as tanévre 



 

 

 
A tagintézmény adatai: 

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája 

3529 Miskolc, Áfonyás u.18/A 

Tel.: 06-46-562-200 

Fax: 06-46-362-012 

OM azonosító: 203060 

e-mail cím: martin.szakisk@proxynet.hu 

honlap: www.martinjanos.hu 

fenntartó: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 

tagintézmény-vezető: Lénárt Györgyné 

pályaválasztási felelős: Hollóné Kalász Mónika  gyakorlati oktatásvezető 

 

 

Felkészültek vagyunk a speciális szükségletű tanulók fogadására is (mozgásszervi 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, aliglátó, gyengénlátó, siket, nagyothalló, 
értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek). 

 

 
 

 

Meghirdetett tanulmányi terület és kódjai 

 Szakközépiskola (közismereti, szakmai elmélet, szakmai gyakorlati képzés)  

 

Tagozatkód A szakképesítés/ 

szakképesítés-elágazás 

azonosítószáma (OKJ) 

Szakképesítés 

megnevezése/ 

szakképesítések köre 

Képzés időtartama 

0451 34 543 02 Asztalos 3 év 

0452 34 521 03 Gépi forgácsoló 3 év 

0453 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 3 év 

Jelentkezés feltétele 8 évf. elvégzése, egészségügyi alkalmasság. 



 

 

 

 Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kötelező 

előkészítő évfolyama (9/E) 

 

Tagozatkód  Tanulmányi terület 

0461 
Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama – Élelmiszer szakmacsoport – Pék (1 

előkészítő + 4 szakképző évfolyam) 

0462 
Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama - Ügyvitel szakmacsoport - 
Számítógépes adatrögzítő (1 előkészítő + 2 szakképző évfolyam)* 

0463 
Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama – Könnyűipar szakmacsoport – 
Lakástextil-készítő (1 előkészítő + 2 szakképző évfolyam) 

Jelentkezés feltétele 8. évf. elvégzése, egészségügyi alkalmasság, szakértői vélemény enyhe értelmi 

fogyatékosságról  

A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az érvényes szakértői vélemény fénymásolatát! 

*Pályaalkalmassági követelmények szükségesek. 

 

 Készségfejlesztő Iskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 

Tagozatkód  Tanulmányi terület 

0471 

4 évfolyamos készségfejlesztő iskolai képzés, készségfejlesztő iskolai kerettanterv 

alapján 

9-10. közismereti képzést folytató évfolyamok, 

11-12. az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő 
egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati 
évfolyamok (mezőgazdaság, ügyvitel, népi kézműves, élelmiszeripar területen) 
 

Jelentkezés feltétele 8. évf. elvégzése, szakértői vélemény  

A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az érvényes szakértői vélemény fénymásolatát! 

 

A Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája az 

érdeklődő nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek 2018. november 08. és november 30. között nyílt 

napokat szervez, amelyen tájékoztatást nyújt az intézménybe való bekerülés lehetőségeiről, az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és igénybe vehető szolgáltatásokról.  

Az intézmény a nyílt napok időpontját, annak programját legkésőbb október 31-ig nyilvánosságra 

hozza. 

 

Motivációs nap 

 

A motivációs nap ideje 2019. 02. 23. szombat 800-1200 



 

Helye: MISKOLCI SZC MARTIN JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, 

SZAKISKOLÁJA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLÁJA  

3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A 
 

A 2018/19 –es tanévben a tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet az irányadó. 

A MISKOLCI SZC MARTIN JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLÁJA ezen eljárásrend közzétételével, az általános iskolákban szervezett 

tájékoztatókon, és az intézményben szervezett nyílt napokon biztosítja az iskola szakmakínálatának, 

szolgáltatásainak, szabadidős programjainak és a szakmatanuláshoz szükséges egyéb feltételeknek 

(pályaalkalmasság, eü. alkalmasság) a megismerhetőségét 

A felvételi motivációs nap menete: 

A MISKOLCI SZC MARTIN JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLÁJA a 9. évfolyamra jelentkezők számára felvételi vizsgát nem tart, a 

beszélgetés keretében tájékozódik motiváltságukról, kompetenciájukról, magukkal hozott tanulói 

portfóliójukkal bemutathatják önmagukat, addigi tanulmányaik során elért eredményeiket, 

produktumaikat, illetve tanulók általános iskolai eredményei alapján állít rangsort az intézmény. A 9. 

osztályba jelentkezők esetében a rangsornál 7.év végi, 8-os félévi osztályzatok vehetők figyelembe. 

 

A felvételi döntés 
A felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a megadott keretszámon belül ponthatár 

alkalmazásával történik. A megállapított ponthatár fölött és ponthatáron mindenkit fel kell venni, a 

ponthatár alatti teljesítményt nyújtók nem vehetők fel. 

Az azonos pontszámot elértek esetében: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő 

tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, 

akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti 

járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola 

pedagógiai programjában kell szabályozni. A felvételről vagy az elutasításról a MISKOLCI SZC 

MARTIN JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 

ISKOLÁJA értesíti a jelentkezőket. 
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Általános felvételi tájékoztató 

Tagintézmény adatai:  

Név: Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája 
Cím:  3450 Mezőcsát, Kossuth u. 12. 
: 49/552-065 
OM: 203060  
E-mail címe: gimnazium@csatigimi.hu 
Honlap: www.csatigimi.hu 
A tagintézmény - vezető neve: Pásztor Éva 
A pályaválasztási felelős neve: Kápolnai László 

Az általános felvételi eljárás rendje 

Iskolánkban a felvételi eljárás a következő elemekből áll: 

a) Döntés a felvételről a tanulmányi eredmények alapján történik, központi írásbeli és 
szóbeli felvételi nincs. 

A hozott pontokba a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok számítanak az alábbi tantárgyakból:  
 történelem,  
 matematika,  
 fizika,  
 magyar nyelv, 
 irodalom. 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanuló a fent megjelölt tantárgyak valamelyikéből (matematika, 
magyar nyelv) értékelés és minősítés alóli mentességgel rendelkezik, akkor a jelentkezési 
lapon szereplő tantárgyak közül a legjobb osztályzattal minősített tárgy jegyét tekintjük a 
pontszámítás alapjának. 

b) Egészségügyi alkalmassági vizsga: 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie a tanulóknak az iskola által kijelölt 
helyen és időpontban, amelyről a tanulók írásban kapnak értesítést. 

Azonos pontszámot elérő tanulók rangsorolása az intézmény Pedagógiai Programjában 
foglaltak szerint történik. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók felvétele 

Az iskola vállalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. a) pontja 
szerint: 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
felvételét.  

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók felvételét. 
(Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 
közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 
tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.) 
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Oktatott idegen nyelvek és az oktatás formái 

Az iskolában csoportbontásban oktatott idegen nyelvek: 
 angol,  
 német 

Emelt szintű érettségire való felkészítés 

Az emelt szintű érettségire történő felkészítés a szakmai tantárgyakból is biztosított az 
intézményben. 

Nyílt napok  

. Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája 
 2018. november 07. (szerda) 9:00 órakor 
 2018. december 5. (szerda) 9:00 órakor 
 2019. január 14. (hétfő) 9:00 órakor 

 
2019/2020-ben induló osztályok 

 

 
 Szakgimnáziumi osztály Felvehető 

Tagozatkód 
Évfolyamok 

száma 
Osztályok jellemzői Osztály Fő 

0503 4 XVII. Könnyűipar ágazat 1 28 

Szakképzés: 

A fenti osztályban végző tanulók az érettségi vizsga után intézményünkben az alábbi szakképesítést választhatják, bőrfeldolgozó-ipari 
technikus. 

 
Szakközépiskolai képzés: 
Tagozatkód 

OKJ szám Tervezett szakképesítés megnevezése 
 

Képzés ideje 
Felvehetők 
száma (fő) 

0504 
34 341 01 Eladó 

 
3 év 24 

0505 34 521 06 Hegesztő  3 év 24 

0506 34 541 05 Pék  3 év 24 

0507 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló  3 év 24 

0508 34 621 01 Gazda  3 év 24 

 
A felvétel eredményéről írásban, postai úton tájékoztatást nyújtunk 2019. 04. 30-ig. 
 

 
 

Mezőcsát, 2018. 10. 18.                                                                   Pásztor Éva 
                                                                                                     tagintézmény-vezető 
 

Gimnáziumi osztály Felvehető 

Tagozatkód 
Évfolyamok 

száma 
Osztályok jellemzői Osztály Fő 

0501 4 kerettantervre épülő általános tantervű 1 28 

0502 6 kerettantervre épülő általános tantervű 1 28 



Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

felvételi tájékoztatója a 2019/2020-as tanévre 

OM azonosító: 203060 

 

Tanulmányi területek: 

 Gimnázium: 

0551 Angol nyelvi előkészítő 

  
Gimnázium, angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam, gimnáziumi kerettanterv 
emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból, 
emelt óraszám informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, spanyol 
nyelv tantárgyakból, 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő: angol, 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelvek: német, spanyol 
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján. 
Megjegyzés: csoportbontás, haladó angol, kezdő angol, tehetséggondozás, kollégiumi 
elhelyezés biztosított. 
Tanév végén humán és reál irányultság választható. 
ECDL vizsgára való felkészítés. Emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára való felkészítés. 
 
 
 

0553 Humán 

  
Gimnázium, 4 évfolyam, gimnáziumi kerettanterv 
emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv tantárgyakból 
emelt óraszám történelem tantárgyból 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol, német 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv: angol, német, orosz, spanyol 
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 
Megjegyzés: csoportbontás, kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, emelt szintű 
oktatás 11-12. évfolyamon választható, emelt szintű érettségire való felkészítés. 

 

 



 

0554 Általános 
 
Gimnázium, 4 évfolyam, gimnáziumi kerettanterv,  
emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgyakból 
emelt óraszám informatika, matematika tantárgyakból, 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol, német, 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv: angol, német, orosz, spanyol, 
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó),  
hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő,  
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)  
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 
Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, 
emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható, emelt szintű érettségire való felkészítés. 

 

0555 6 évfolyamos gimnázium 

Gimnázium, 6 évfolyam, gimnáziumi kerettanterv, 
emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgyakból, 
emelt óraszám természettudomány tantárgyakból, 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol, német 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv: angol, német, orosz, spanyol, 
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 
Megjegyzés: csoportbontás, második idegen nyelv a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás, emelt 
szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható. 

Szakgimnázium 

0556  Rendészet 

  
4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervek, az első idegen nyelv az angol vagy a német, 
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvétel a tanulmányi eredmények valamint egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés 
alapján.  
A 13. évfolyam elvégzésével közszolgálati ügyintéző OKJ-s képesítés szerezhető.  
A közszolgálati ügykezelő mellékszakképesítés megszerzésével a rendészeti 
szakközépiskolába történő felvétel esetén félév tanulmányi kedvezmény. 
Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás,  
emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható. 
 
 
 
 
 
 
 
 



0557  Közgazdaság 

  
4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervek, az első idegen nyelv az angol vagy a német, 
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 
Közgazdaság ágazat. 
A 13. évfolyam elvégzésével pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ képesítés szerezhető.  
Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, 
emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható. 
 

0558 Ügyvitel 

  
4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervek, az első idegen nyelv az angol vagy a német, 
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján, valamint egészségügyi követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 
Ügyvitel ágazat. 
A 13. évfolyam elvégzésével irodai titkár OKJ-s szakképesítés szerezhető. 
Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, emelt szintű oktatás 11-12. 
évfolyamon választható. 
 
 
 
A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai: 

- a tanulmányi területen megjelöltek szerint szerzett pontszámok, 
- azonos pontszám esetén, a hátrányos helyzetű, lakóhelye az adott településen van, 

végül speciális szabályként a tanuló testvére intézményünk tanulója. 

A szóbeli felvételi követelményei:  
- az elbeszélgetés motivációs beszélgetés, magyar nyelven. 

 
Témakörök: 1. Appearance, 2. Pets, 3. At the doctor’s, 4. Family, 5. Holiday, 6. House,  
7. London, 8. School, 9. Sport, 10. Weather – Seasons - Clothes 

A központi írásbeli vizsgán a különleges bánásmódot igénylő tanulók élhetnek a számukra 
biztosított kedvezményekkel, amennyiben a jelentkezési lapjukhoz csatolják a kérelmet, 
valamint a szakértői bizottság véleményét. 

Minden tanulmányi területen a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozóan a pontszámokat arányosítva 
számítjuk. 

 
Pontszámítás a nyelvi előkészítő évfolyamon: 
50% - írásbeli + 25% - szóbeli + 25% - hozott pontok. 

A szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontja: 2019. 02.28, 2019.03.01, 2019.03.02. 

 



Pályaalkalmassági vizsga és egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontja: 2019. 03.02. 

Ennek követelményei iskolánk honlapján elérhetők. www.szlgimi.hu  

Kérjük, hogy a központi írásbeli eredményét csatolják a jelentkezési laphoz! 
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Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
OM 203060 

Felvételi tájékoztató a 2019/2020-as tanévre 

  
 

Cím 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20.  

Telefonszám (+36 46) 365-912, 360-125 

E-mail info@szemere.sulinet.hu 

Honlap www.szemere.miskolc.hu 

Tagintézmény-vezető neve Szabó András 

Pályaválasztási felelős neve Fodorné Tarnai Katalin 

E-mail címe fodornetkati57@gmail.com 

Facebook https://www.facebook.com/SzemereMiskolc/ 

 
Az iskola rövid bemutatása 

 

A jogelődje révén 1874-ben alapított iskola egyidős a szervezett magyarországi szakképzéssel. A közel 
másfél évszázad során ifjú szakemberek sokaságát képeztük a város, a térség üzemei, vállalkozásai 
részére. Nagyon sok az egykori Szemerés diák, közülük sokaknak gyermeke, unokája tanul ma szakmát 
iskolánkban. 
A szülők és a diákok számára is talán a legnagyobb döntés a pályaválasztás, a megfelelő középiskola 
kiválasztása. Iskolánk szerteágazó képzési kínálattal, több nagy szakterületen mintegy 20 szakmával 
igyekszik a színvonalas képzést keresők segítségére lenni. Ezzel a színes kínálattal és a több mint ezer fős 
tanulói létszámmal szeretettel várunk minden tanulni vágyó diákot. 
Iskolánk 4 ágazati szakképzési területen, 7 szakmacsoportban, 11 szakképesítés kínálatával igyekszik a 
pályaválasztók segítségére lenni. 
Az általános iskola utolsó évfolyamán meg kell hozni azt a döntés, hogy ki melyik középiskolában szeretné 
folytatni tanulmányait. Tudjuk, hogy ez nehéz feladat, ezért szeretnénk megkönnyíteni a döntést azzal, 
hogy iskolánkban nyílt napokat szervezünk. Ezeken mindenki megtekintheti az egyes képzések helyszíneit 
(tantermeket, szaktantermeket, tanműhelyeket), találkozhat leendő tanáraival és megnézheti a 
kollégiumunkat is, hiszen a vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani. 
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Nyílt napok az iskolában 
 

Szakgimnáziumi képzések iránt érdeklődők számára: 
2018. november 6. (kedd) 9 óra: közlekedésgépész, szépészet és sport ágazat  
2018. november 6. (kedd) 9:30 óra: rendészet és közszolgálat ágazat 
2018. november 20. (kedd) 9 óra: a szakgimnázium valamennyi ágazata iránt érdeklődők számára 
2019. január 16. (szerda) 9 óra szakgimnázium 

Szakközépiskolai képzések iránt érdeklődők számára: 
2018. november 6. (kedd) 9 óra 
2018. november 20. (kedd) 9 óra 
2019. január 16. (szerda) 9 óra szakközépiskola 

 
SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 
Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

 

Tanulmányi 
terület 
kódja 

Szakgimnáziumi 
ágazati képzés 9. 

évfolyamon 

Érettségi 
végzettséghez kötött 
ágazati szakképesítés 
megnevezése és OKJ 

száma 

Mellék-szakképesítés 
OKJ száma és 
megnevezése 

(választás esetén) 

Képzési 
idő 

(év)* 

Felvehető 
tanulók 
száma 

(fő) 

0601 XXII. Közlekedés-
gépész 

Autószerelő  
54 525 02 

32 582 02 
Építő- és 

anyagmozgató gép 
kezelője 

4+1 28 

0602 XXII. Közlekedés-
gépész 

Autóelektronikai 
műszerész  
54 525 01 

34 522 03 
Elektronikai 
műszerész 

4+1 28 

0603 XXX. Szépészet Fodrász  
54 815 01 

52 815 03 
Férfi fodrász-borbély 4+1 28 

0604 XXX. Szépészet Kozmetikus  
54 815 02 

52 815 04 
Szépségtanácsadó 4+1 28 

0605 XXXVII. Sport 
Sportedző (a sportág 

megjelölésével)  
54 813 02 

51 726 01 
Regeneráló 

balneoterápiás 
masszőr 

4+1 28 

0606 
XXXVIII. 

Rendészet és 
közszolgálat 

Rendőr tiszthelyettes 
(a szakmairány 

megjelölésével)** 
54 861 01 

52 861 11 
Rendészeti ügyintéző 4+1 68 

* A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama 
** Az érettségi után egy tanév alatt a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban 
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A felvétel feltétele 

Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség 
Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
 pályaalkalmasság: a rendészeti ügyintéző képzésre jelentkezők 

számára (sajátos nevelési igényű tanulót nem veszünk fel!) 
Integrált felkészítés: hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek (kivéve a rendészeti ügyintéző képzés esetén!) 

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 14/2017. 
(VI. 14.) EMMI-rendelet 2. melléklete alapján 

Helyi felvételi eljárás: központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges 
Felvételi rangsor kialakítása: a felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján számítjuk: 7. évfolyamának év végi és a 8. 
évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő 
tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar 
nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, 
matematika (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 60 pont 

Kollégium: rendészeti ügyintéző (szakgimnázium) tanulók számára 
lakóhelytől függetlenül (miskolciaknak is) kötelező! 

 
Eltérés az általános felvételi eljárástól 

Sport tanulmányi területek esetén: 
Az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő 
tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), 
történelem, idegen nyelv, matematika, testnevelés (2-szeres súllyal), biológia (2-szeres súllyal). A 
maximális pontszám 90 pont. (Amennyiben az SNI tanulónak valamelyik felvételi tárgyból nincs 
osztályzata, abban az esetben pontszámát a nem SNI tanulók maximális pontszámához viszonyítva, 
arányosítás útján állapítjuk meg.) 

Képesség- és készségfelmérés: 
A Sportedző, a Rendészeti ügyintéző és a Rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál az általános 
állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát mérjük fel (részletek az iskola honlapján: 
https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2018.pdf). 
 

Képesség- és készségfelmérés időpontjai a jelentkezők számára: 
Rendészeti ügyintéző, illetve Rendészeti őr képzésre jelentkezők számára: 

2019. március 4. (hétfő) 13 óra  
Pótidőpont: 2019. március 7. (csütörtök) 13 óra 

Sportedző képzésre jelentkezők számára: 
2019. március 5. (kedd) 13 óra 
Pótidőpont: 2019. március 11. (hétfő) 13 óra 

Aki a felmérésen “nem megfelelt” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét elutasítjuk. A 
“megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a rangsorolásban. 
A rendészeti ügyintéző és a rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál a képesség- és 
készségfelmérés “megfelelt” minősítése egyúttal a pályaalkalmassági feltételeknek való megfelelést is 
jelenti. 
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Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása 
 
Közlekedésgépész ágazat 
Autószerelő: Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított 
egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és 
beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és 
szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi 
a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a 
szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, 
próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző 
mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja. 
Autóelektronikai műszerész: A hibás gépjárművekkel kapcsolatos diagnosztikai, elektromos-javítási 
feladatokat magas szinten végzi, és felismeri a gépjármű egyéb (pl. nem elektromos) hibáit is. A hibák 
kihatásait felismeri, elemzi. A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein 
dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését. Ellátja a 
munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik. 
Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben 
a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e 
berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit. 
 
Szépészet ágazat 
Fodrász: A vendégek haját mossa, női-, férfi-, és gyermek hajvágást végez, a hajat színezi, festi, melírozza, 
szárítja, egyenesíti vagy hullámosítja, fésüli, feltűzi, hajbetétet alkalmaz. Férfi arcot borotvál, festi, színezi, 
megnyírja az arcszőrzetet formaváltoztatással. Hajmunkát végez. A haj és a fejbőr fodrász által kezelhető 
rendellenességeit ápolja, kezeli. Frizurával, hajszínnel, haj és fejbőrápolással kapcsolatos tanácsot ad. A 
fodrász szolgáltatás feladatait végzi. 
Kozmetikus: A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve 
fenntartásával manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy 
speciális arc- és/vagy testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és 
kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik. A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi 
szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja az egészségügyi és higiéniai szabályokat, ezzel 
biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét. 
 
Sport ágazat 
Sportedző: Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú 
felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, 
játék– és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a 
korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket 
és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, 
irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. 
Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek 
tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet 
szervező egység/intézmény munkájában. 
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Rendészet és közszolgálat ágazat 
Rendészeti ügyintéző: Az érettségi vizsgát követően egy tanév alatt Rendőr tiszthelyettes szakképesítés 
szerezhető a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában. A szakképesítéssel betölthető munkakörök: 
személy- és vagyonőr, testőr, fegyveres biztonsági őr, felvezető, őrparancsnok, őrségparancsnok, parkoló 
őr, ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, múzeumi teremőr, 
magánnyomozó, közterület-felügyelő 
 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 
9-11. évfolyam 

 

Tanulmányi 
terület kódja Szakképesítés megnevezése  OKJ azonosító szám Képzési idő 

(év)** 

Felvehető 
tanulók 
száma 

(fő) 

0607 Elektronikai műszerész 34 522 03 3 24 

0608 Női szabó 34 542 06 3 24 

0609 Rendészeti őr 34 861 01 3 24 

0610 Szociális gondozó és ápoló* 34 762 01 3 24 

0611 Villanyszerelő* 34 522 04 3 24 

* Hiány szakképesítés, Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítés 
** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára 

 
Szükséges iskolai végzettség: általános iskola 
Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés; 
 pályaalkalmasság: a rendészeti őr képzésre jelentkezők számára 
Integrált felkészítés: hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek (kivéve a rendészeti őr képzés esetén) 

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 14/2017. 
(VI. 14.) EMMI-rendelet 2. melléklete alapján 

Helyi felvételi eljárás: központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges 
Felvételi rangsor kialakítása: a felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján számítjuk: 7. évfolyamának év végi és a 8. 
évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő 
tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar 
nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, 
matematika (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 60 pont 
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Képesség- és készségfelmérés: 
A Rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál az általános állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát 
mérjük fel (részletek az iskola honlapján:  
https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2018.pdf). 
 

Képesség- és készségfelmérés időpontjai a jelentkezők számára: 
Rendészeti őr (tagozatkód: 0609) képzésre jelentkezők számára: 

2019. március 4. (hétfő) 13 óra  
Pótidőpont: 2019. március 7. (csütörtök) 13 óra 

A rendészeti ügyintéző és a rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál a képesség- és 
készségfelmérés “megfelelt” minősítése egyúttal a pályaalkalmassági feltételeknek való megfelelést is 
jelenti. 

 
A megszerezhető szakképesítés bemutatása 

 
Elektronikai műszerész: Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai 
készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési 
eredmények esetén a hibákat megkeresi és megszünteti. Összeszereli és beállítja az elektronikai 
berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel. Ismeri és alkalmazza a villamos 
biztonságtechnikai előírásokat. 
 
Női szabó: Műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb 
termékeket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák. Ruházati termékeket átalakít, javít. Kereskedelmi 
szabásmintákat kiválaszt és módosít a megrendelők és ruha gyártók specifikációi és igényei szerint. 
Szabást és szabászati előkészítő műveleteket végez. Ruhaipari gépeket üzemeltet. 
 
Rendészeti őr: A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Személy- és vagyonőr, Testőr, Parkoló őr, Ipari, 
kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr, 
Számítógépes adatrögzítő. 
 
Szociális gondozó és ápoló: Szociális szakember irányításával az idős és a fogyatékos ellátás intézményi 
és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatokat 
ellátja. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat 
alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, 
gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre 
szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására 
is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja. 
 
Villanyszerelő: Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó 
berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, 
villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, 
karbantart, kezelését betanítja. (a fotovoltaikus szó azt a technológiát írja le, amely segítségével a 
napelem elektromosságot állít elő a napfényből.) Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló 
berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, 
szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, 
karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú 
forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, 
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karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki 
oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, 
munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök 
alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények 
figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. 
 



Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

OM azonosító: 203060 
3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.  

Tel: 46 / 508-252 
www.ker-misk.sulinet.hu  
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Telefonszám (+36 46) 508 252 
Fax (+36 46) 508 253 
E-mail szentpali.iskola@gmail.com 
Honlap www.ker-misk.sulinet.hu 
Tagintézmény-vezető neve Szabóné Trum Tünde 
Pályaválasztási felelős neve Nagy Tamás Tiborné 
E-mail címe szentpali.iskola@gmail.com 
 
 
 
 

Az iskola rövid bemutatása 
 
 

 

Tagintézményünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legnagyobb szakképző 
intézménye, ahol európai szintű tanüzemben és kiválóan felszerelt oktató kabinetben folyik 
a szakmai képzés. Magas színvonalú, szakmai elvárásoknak megfelelő, jól képzett 
szakembereket bocsátunk ki az iskola falai közül mind a szakgimnáziumi, mind a 
szakközépiskolai képzést követően.  

Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv oktatására, ezért nemzetközi projektekben 
veszünk részt, és aktív testvériskolai kapcsolatot ápolunk német partneriskoláinkkal, az 
aschaffenburgi kereskedelmi illetve vendéglátó szakiskolákkal, és együttműködést 
folytatunk írországi szakképző intézményekkel. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy 4-5 
hetes szakmai gyakorlat keretében élő nyelvi környezetben interkulturális tapasztalatokat 
szerezhessenek diákjaink, melyek igazolására Europass bizonyítványt állítunk ki.  

Szakmai oktatásunk eredményességét mutatja, hogy tanulóink sikeresen szerepelnek a 
szakmai versenyeken. A hazai és a nemzetközi munkaerő-piacon a foglalkoztatási 
arányuk kimagasló. 

 

 

 
 

Nyílt nap az iskolában 
 

2018. november 6. 9.00-14.00 
(3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. – az iskola aulája) 



 
 

Szakgimnázium 

 

0651 Vendéglátóipar ágazati szakgimnáziumi képzés (vendéglátás-turisztika 
 szakmacsoport) 4 + 1 éves 
 érettségi megszerzésével pincér, erre épülő 1 év után vendéglátásszervező 
 szakképesítés 

 választható idegen nyelv: angol / német   (2 osztály – 56 fő) 

0652  Kereskedelem ágazati szakgimnáziumi képzés (kereskedelem-marketing, 
 üzleti adminisztráció szakmacsoport) 4 + 1 éves 
 érettségi megszerzésével eladó, erre épülő 1 év után kereskedelmi képviselő 
 szakképesítés 

 választható idegen nyelv: angol / német   (1 osztály – 28 fő) 

 

Szakközépiskola 

 

0653   Eladó képzés 3 + 2 éves 
 választható idegen nyelv: angol / német   (2 osztály – 48 fő) 

0654   Szakács képzés 3 + 2 éves 
 választható idegen nyelv: angol / német   (2 osztály – 48 fő) 

0655   Pincér képzés 3 + 2 éves  
 választható idegen nyelv: angol / német   (2 osztály – 48 fő) 

0656   Cukrász képzés 3 + 2éves   
 választható idegen nyelv: angol / német   (1 osztály – 24 fő) 

 
 



Szakgimnázium 

 

 

 

 

0651  Vendéglátóipar ágazati szakgimnáziumi képzés 
választható idegen nyelv: angol / német 

 
 
 
 

- A vendéglátásszervező: ellátja a vendéglátó vállalkozások tervezői, vezetői, 
szervezői, gazdálkodási feladatait. Irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a 
raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja 
a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, 
kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, 
kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel. 

- A tanulók beiskolázása vendéglátóipar ágazati szakgimnáziumi képzésre történik 
(vendéglátás-turisztika szakmacsoport). 

- 9-12. évfolyamokon a szakgimnáziumi kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett, 
az ágazathoz tartozó érettségihez kötött szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 

- a szakmai profilnak megfelelően kiemelt hangsúlyt fektetünk az idegennyelv oktatásra. 
A tanulók idegennyelvi kompetenciaszintjéhez mérten haladó illetve kezdő szinten van 
lehetőség az angol és a német nyelv tanulására csoportbontásban. 

- a szakgimnáziumi képzés során a tanuló választása alapján tanulható és 
megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az adott 
szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési évfolyamon 
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó pincér szakképesítés  

- A 10. és 11. évfolyamot követően a tanulók nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt.  

- Képzési idő: 4 + 1 év 

- A 12. évfolyamot követően érettségi vizsgát tesznek a tanulók, kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyakból és a szakgimnázium ágazata szerinti kötelező szakmai 
vizsgatárgyból (vendéglátóipar ismeretekből). A szakmai érettségi vizsga 
megszerzésével pincér szakképesítést is kapnak a tanulók. 

- A szakmai érettségi végzettséggel egy év alatt kapnak felkészítést a 
vendéglátásszervező szakképesítésre. Ez a képzés a szakmai érettségi vizsgával nem 
rendelkező tanulók számára két év. 

- A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem – vagy 
magatartásszabályozási – zavarral, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

- Szakgimnáziumi osztályunkba csak a magyar és matematika központi írásbeli felvételi 
vizsga megírásával lehet bekerülni. 

- A képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az egészségügyi és pályaalkalmassági 
vizsgálat. 



 
 
 
 
 

0652 Kereskedelem ágazati szakgimnáziumi képzés 
választható idegen nyelv: angol / német 

 
 
 
 
 

- A kereskedelmi képviselő: kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket 
intéz, különböző árukat és szolgáltatásokat ad el, kereskedelmi ügyleteket közvetít. Az 
eladó és a vevő között, cégképviseletet lát el. 

- A tanulók beiskolázása kereskedelem ágazati szakgimnáziumi képzésre történik 
(kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport). 

- 9-12. évfolyamokon a szakgimnáziumi kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett, 
az ágazathoz tartozó érettségihez kötött szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 

- a szakmai profilnak megfelelően kiemelt hangsúlyt fektetünk az idegennyelv oktatásra. 
A tanulók idegennyelvi kompetenciaszintjéhez mérten haladó illetve kezdő szinten van 
lehetőség az angol és a német nyelv tanulására csoportbontásban. 

- a szakgimnáziumi képzés során a tanuló választása alapján tanulható és 
megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az adott 
szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési évfolyamon 
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó eladó szakképesítés  

- A 10. és 11. évfolyamot követően a tanulók nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt. 

- Képzési idő: 4 + 1 év 

- A 12. évfolyamot követően érettségi vizsgát tesznek a tanulók, kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyakból és a szakgimnázium ágazata szerinti kötelező szakmai 
vizsgatárgyból (kereskedelem ismeretekből). A szakmai érettségi vizsga 
megszerzésével eladó szakképesítést is kapnak a tanulók. 

- A szakmai érettségi végzettséggel egy év alatt kapnak felkészítést a kereskedelmi 
képviselő szakképesítésre. Ez a képzés a szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező 
tanulók számára két év. 

- A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem – vagy 
magatartásszabályozási – zavarral, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

- Szakgimnáziumi osztályunkba csak a magyar és matematika központi írásbeli felvételi 
vizsga megírásával lehet bekerülni. 

- A képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 



 

Felvételi eljárás rendje 

1. A tagintézmény a szakgimnáziumi felvételi kérelmekről – egészségügyi, illetve 
pályaalkalmasság esetén – a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli 
vizsga pontszámai alapján dönt. 

A. Hozott pontok számítása (maximum 50 pont) 

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi 

- irodalom 
- magyar nyelvtan (magyar nyelv és irodalom tantárgy esetén a jegy kétszerese) 
- matematika 
- idegen nyelv 
- történelem 
- biológia 
- földrajz 
- fizika 
- kémia 
- informatika 

tantárgyak osztályzatára adott pontszám (max. 10 x 5 = 50 pont). Így évfolyamonként 
maximum 50 pont szerezhető, összesen 100 pont, majd az így kapott pontszámot 
felezzük. Elégtelen osztályzat 0 pont.  

 

B. Szerzett pontok (maximum 150 pont) 

 Központi írásbeli (maximum 100 pont szorozva 1,5-del) 

- magyar nyelvi kompetencia: max. 50 pont 
- matematika kompetencia: max: 50 pont 

A végső eredményt a hozott és a szerzett pontok összege adja (max: 200 pont). 

Azon tanulók esetében, akik a 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzattal 
rendelkeznek, az iskola dönthet úgy is, hogy felvételi kérelmük elutasításra kerül, vagy a 
pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerülnek. A döntést – a jelentkezők számának 
figyelembevételével – a tagintézmény-vezető hozza meg. 

Amennyiben az SNI-s tanulónak valamelyik felvételi tárgyból nincs osztályzata, abban 
az esetben pontszámát a nem SNI-s tanulók maximális pontszámához viszonyítva, 
arányosítás útján állapítjuk meg. 

 

 

Felvételi rangsor megállapítása: 

A rangsort a pontszám alapján állítjuk össze. 

A rangsoroláskor az azonos pontszámot elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulót. 



Szakközépiskola 

 

 

0653  Eladó 0654  Szakács 

0655  Pincér 0656  Cukrász 

választható idegen nyelv: angol / német 

 

- Eladó: a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Ellátja 
az áruk átvételével, raktározásával, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével 
kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és 
lebonyolításában. 

- Szakács: ételválasztékot alakít ki és készít el, az elkészített ételeket tálalja a 
vendégek számára. 

- Pincér: vendéglátó egységekben ellátja az értékesítési és szolgáltatási feladatokat. 
Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. 

- Cukrász: cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati 
készítményeket állít elő, figyelembe véve azok ízbeli változatosságát, esztétikai 
megjelenítését, a vásárlási, megrendelési igényeket. 

 
- A szakmai vizsga után lehetőségük van a tanulóknak az érettségi vizsgára felkészítő 

2 éves képzésben részt venni, ahol már csak közismereti tantárgyak oktatása folyik. 
 
- A képzési idő 3 + 2 év 

- A 3 szakképzési évfolyamon a heti óraszám egyharmada közismeret, a többi szakmai 
képzés. A 11. évfolyam végén komplex szakmai vizsgát tesznek a tanulók, amelyen 
OKJ-s szakmai bizonyítványt szereznek. 

- A gyakorlati oktatás a duális képzés elvárásainak megfelelően a 9. évfolyamon 
iskolai tanműhelyben valósul meg, 10. évfolyamtól gazdálkodó szervezetnél, 
tanulószerződéssel történik a tanulók gyakorlati képzése. 

- Kötelező nyári gyakorlati képzés van 9. és 10. évfolyam végén. 

- A szakmai vizsga után lehetőségük van a tanulóknak az érettségi vizsgára felkészítő 
2 éves képzésben részt venni, ahol már csak közismereti tantárgyak oktatása folyik. 
Az érettségi vizsgán a szakmai végzettségük 5. érettségi vizsgatárgynak számít, 
ezért csak a 4 kötelező vizsgatárgyból kell érettségizniük (magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, idegen nyelv). 

- A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem – vagy 
magatartásszabályozási – zavarral, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

- A képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az egészségügyi és pályaalkalmassági 
vizsgálat. 



 

Felvételi eljárás rendje 

A tagintézmény a szakközépiskolai felvételi kérelmekről – egészségügyi, illetve 
pályaalkalmasság esetén – a tanulmányi eredmények alapján dönt. 

 

Hozott pontok számítása (maximum 100 pont) 

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi 

- irodalom 

- magyar nyelvtan (magyar nyelv és irodalom tantárgy esetén a jegy kétszerese) 

- matematika 

- idegen nyelv 

- történelem 

- biológia 

- földrajz 

- fizika 

- kémia 

- informatika 

tantárgyak osztályzatára adott pontszám (max. 10 x 5= 50 pont). Így évfolyamonként 
maximum 50 pont szerezhető, összesen 100 pont. Elégtelen osztályzat 0 pont. 

Azon tanulók esetében, akik a 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzattal 
rendelkeznek, az iskola dönthet úgy is, hogy felvételi kérelmük elutasításra kerül, vagy a 
pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerülnek. A döntést – a jelentkezők számának 
figyelembevételével – a tagintézmény-vezető hozza meg. 

Amennyiben az SNI-s tanulónak valamelyik felvételi tárgyból nincs osztályzata, abban 
az esetben pontszámát a nem SNI-s tanulók maximális pontszámához viszonyítva, 
arányosítás útján állapítjuk meg. 

Felvételi rangsor megállapítása: 

A rangsort a pontszám alapján állítjuk össze. 

A rangsoroláskor az azonos pontszámot elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.  

 



A felvételi eljárás legfontosabb időpontjai:  

- 2018. november 6  Nyílt nap 

     9.00-14:00    

- 2018. december 7.  Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára (csak 
szakgimnáziumi képzésre jelentkezők esetében)  

 A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az SNI-s, BTM-s tanulók 
érvényes szakértői véleményét, valamint a mentesség 
érvényesítésére vonatkozó szülői kérelmet. 

- 2019. január 19., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga  
A vizsgát a tanév rendjében kijelölt napon és időpontban kell 
megírni, vizsgaismétlésre nincs mód.  

Az írásbeli vizsgára a tanulóknak személyazonosság 
igazolására és az oktatási azonosító megállapítására alkalmas 
igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) kell 
magukkal hozni. 

A vizsgán körzőn és vonalzón kívül semmilyen segédeszköz 
nem használható. A terembe mobiltelefon nem vihető be, csak 
a tintával írt dolgozat fogadható el. A ceruzával írt részeket nem 
értékeljük.  

- 2019. január 24. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga  
A pótló napon csak azok a tanulók írhatnak, akik nekik fel nem 
róható okból igazoltan nem tudnak részt venni az írásbelin. Az 
igazolást a pótló vizsga napján minden esetben kérjük 
bemutatni az iskola tagintézmény-vezetőjének. 

- 2019. február 7.  A központi írásbeli felvételi vizsga eredményeinek 
nyilvánosságra hozatala. 

- 2019. február 18.  Jelentkezési lapok leadási határideje a középfokú iskoláknak. 

 

- 2019. március 18. A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala. 

- 2019. április 30. A jelentkezők kiértesítése a felvételről illetve elutasításról. 

 

 

 
 
 
Miskolc, 2018. október 16. 
 
 
 Szabóné Trum Tünde 
 tagintézmény-vezető 
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