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KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK 

 
 

 

SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI KÉPZÉS 
 

Gépészet ágazat 3 osztály 84 fő 
4 év után szakgimnáziumi érettségi 

 

Informatika ágazat 1 osztály 28 fő 
4 év után szakgimnáziumi érettségi 

 

Szakgimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal 1 év alatt 

megszerezhető szakképesítések 
 

 Gépészet ágazaton: OKJ 54 521 03 

Gépgyártástechnológiai technikus  
 

 Informatika ágazaton: OKJ 54 481 01 CAD-CAM 

informatikus 
 

 

 

3 ÉVES SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (8. osztály 

elvégzése után) 
 

Gyártósori gépbeállító 1 osztály 24 fő 

3 év után OKJ 34 521 05 sz. szakképesítés 
 

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 1 

osztály 32 fő 
 

CAD-CAM informatikus 

OKJ 54 481 01 1 

osztály 32 fő 
 

Mechatronikai technikus 

OKJ 54 523 04 1 

osztály 32 fő 
 

Fenti szakképesítések két éves felnőttoktatás keretében is 

megszerezhető 

 



 

Leányok minden képzési formára 

jelentkezhetnek. 
 

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOK 
 

2016. október 3., november 9. és december 2. 10 

óra 

Érettségizőknek: 2017. április 03. 11 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. 

 
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: 2017. január 21. 10 óra 

 

A felvételi eljárás a szakközépiskolai képzésre (3 éves szakképzés) jelentkezők 

számára nincs. 

Felvételi pontszámukat kizárólag az általános iskolából hozott pontok adják. 

 

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:  2017. február 24. (péntek) 

  2017. március 03. (péntek) 

 2017. március 06. (hétfő) 
 

8.00 és 11.00 órai kezdéssel az iskola honlapján feltüntetett beosztás szerint (postán értesítést 

nem küldünk). 

 

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: 

 

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/andrassygyula.szakkozepiskola 

Tanulmányi területek: 
 

0211 4 évf., szakképzési 

kerettantervre épülő  

 gépészet ágazat 

0212 4 évf., szakképzési 

kerettantervre épülő 

 informatika ágazat 

0221 3 évf., szakképzési 

kerettantervre épülő 

 gyártósori gépbeállító 
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Miskolci Szakképzési Centrum 

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi 

Szakgimnáziuma 

OM kód: 203060 

2017/2018. tanévi  

 

Beiskolázási Tájékoztatója 

Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! 

Tájékoztatónk célja, hogy megismertessük Önökkel az iskolánk felvételi rendszerét, és 

bepillantást nyújtsunk középiskolánk tagozatainak szakirányaiba. Bízunk benne, hogy 

tájékoztatónk felkelti érdeklődését iskolánk továbbtanulási lehetőségei iránt.  

Jelen tájékoztató tartalmazza a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor 

Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma 9. évfolyamára meghirdetett felvételi eljárás 

rendjét, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és 

helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését, a jelentkezők rangsorolásának módját, a sajátos 

nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkezőre vonatkozó speciális értékelési szabályokat. A felvételi tájékoztatóban közöljük 

azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül az iskolánk iránt érdeklődő tanulók 

választhatnak. 

 Az iskolába történő tanulói felvétel a mindenkori jogszabályok szerint lefolytatott 

felvételi eljárás keretében, vagy más iskolából a jogszabályi előírások alapján való átvétellel 

valósul meg. 

I. Általános műveltséget megalapozó ágazati képzés (9.-12. évfolyam) 

Feltételek: 

 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, 

 a Nkt.-nek megfelelő életkor, 

 a felvételről a tagintézmény-vezetője határozattal dönt, az eredményről a 

jelentkezők írásban értesítést kapnak, 



 Az iskola felvételi eljárásában szerezhető felvételi összpontszámnak 100%-át 

teszik ki a hozott pontok (7. év végi + 8. félévi osztályzatok összege), 

 azonos pontszám esetén előnyben részesül az iskolánk által szervezett versenyen 

eredményesen szereplő, illetve megyei vagy országos versenyeredménnyel 

rendelkező tanuló, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a 

jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola 

székhelyének településén található, vagy akinek sajátos helyzete - sajátos 

nevelési igénye vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége, stb - ezt 

indokolja.  

 Általános egészségügyi feltételeknek való megfelelés. 



Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakképzés (XL) 

 

0,5 osztály / 14 fő 

 

Tagozatkód: 0251 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Alkalmassági követelmények: nincs  

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző vagy 

 51 344 03 Vámügyintéző és 

 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv 

 

 

Felvételi döntés:  

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

osztályzatai 

/magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika/ 

alapján kerülnek meghatározásra. 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54 841 11) szakképzésen 

folytathatják tanulmányaikat a tanulók. 

  



Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakképzés (XL) 

 

0,5 osztály / 14 fő 

 

Tagozatkód: 0252 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Alkalmassági követelmények: nincs  

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, francia nyelv 

 

 

Felvételi döntés:  

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

osztályzatai  

/magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika/ 

alapján kerülnek meghatározásra. 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05) szakképzésen folytathatják 

tanulmányaikat a tanulók. 

  



Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakképzés (XL) 

 

1 osztály / 28 fő 

 

Tagozatkód: 0253 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Alkalmassági követelmények: nincs  

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, francia nyelv 

 

 

Felvételi döntés:  

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

osztályzatai 

 /magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika/ 

alapján kerülnek meghatározásra. 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Postai üzleti ügyintéző (54 841 09), szakképzésen folytathatják 

tanulmányaikat a tanulók.  



Közlekedésgépész ágazati szakképzés (XXII) 

 

1 osztály / 28 fő 

 

Tagozatkód: 0254 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Alkalmassági követelmények: nincs  

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 31 521 12 Jármű- és gépszerelő és 

 32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép 

kezelője 

 [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 

 szakmairány] 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv 

 

Felvételi döntés:  

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

osztályzatai 

/magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika/ 

alapján kerülnek meghatározásra. 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54 525 13) szakképzésen 

folytathatják tanulmányaikat a tanulók.



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. Fontosabb időpontok 

 

2. Az érdeklődők számára 2016. november 25-én és 2017. január 6-án NYÍLT NAP 

keretében biztosítunk lehetőséget iskolánk megismeréséhez. A 9. órakor kezdődő 

rendezvényen a partnercégeink (MÁV, ÉMKK, Magyar Posta) képviselőivel közös 

tájékoztatót tartunk, melyet az intézmény megtekintése követ. 

 

3. 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 nyelv és irodalom, történelem, idegen 

nyelv, matematika, informatika/ alapján kerülnek meghatározásra. Tantárgyi mentesség esetén 

földrajz, biológia, fizika, kémia tantárgyak beszámítására van lehetőség ebben a sorrendben. 

Mentesség esetén kérjük a jelentkezési lapon tüntessék fel a póttantárgy eredményeit is.  

 

 

 

2017. február 15. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok 

első példányát pedig a Hivatalnak.  

2017. március 10. 
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra 

hozatala 

2017. március 16–17. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 

az általános iskolában. 

2017. március 23. 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2017. április 26. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák 

megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak. 

2017. június 22. ; 8.00 - 12.00 
Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola 

igazgatója által meghatározott időben. 



4. A felvételi döntés és jogorvoslat 

A felvételről vagy az elutasításról 2017. április 26-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.  

 

5. 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, az ideiglenes jegyzék 

nyilvánosságra hozása után. 

 

6. A tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételei 

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

beiratkozás napja: 2017. június 22. 8.00-12.00.  

7. Kollégiumi férőhely biztosítása 

Az iskolánkba beiratkozottak számára kollégiumi elhelyezésre a város kollégiumaiban van 

lehetőség. 

 



8. Jogszabályok 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait 

meghatározó legfontosabb jogszabályok:  

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

- 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről, amely tartalmazza az 

aktuális határidőket.  

9. Általános tájékoztató adatok 

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 

Tagintézmény-vezető: Kovács János 

Beiskolázási felelős: Gál Lajos (általános képzési tagintézmény-vezető helyettes) 

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 Szakképzési Centrum 

Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma 

(3525 Miskolc, Hősök tere 1.) 

felvételi tájékoztatója 

OM: 203060     

2016-17. tanév  

A tagintézmény által megadott tanulmányi területek a KIFIR adatbázisban 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK  
  

0011. tanulmányi terület:(Képzés helye: MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, 

3525. Miskolc, Hősök tere 1.)   

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 tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli 

vizsga eredménye alapján 



egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

kereskedelem ágazat 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a 

következő szakképesítés szerezhető meg: eladó 

A szakképzés befejezése után szerezhető szakképesítés: kereskedő.  

0012. tanulmányi terület:(Képzés helye: MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, 

3525. Miskolc, Hősök tere 1.)    

4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből 

szakgimnáziumi kerettantervek 

az első idegen nyelv(ek) a(z) angol 

a második idegen nyelv(ek) a(z) német 

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

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli 

vizsga eredménye alapján 

közgazdaság szakmacsoport 

közgazdaság ágazat 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a 

következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási asszisztens. 

A szakképzés befejezése után szerezhető szakképesítés: pénzügyi számviteli ügyintéző 

Az angol nyelv előzetes ismerete nem feltétel.  

0013. tanulmányi terület:(Képzés helye: MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, 

3525. Miskolc, Hősök tere 1.)    

4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből 

magyar- német két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve 

az első idegen nyelv(ek) a(z) német 

a második idegen nyelv(ek) a(z) angol 

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

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli 

vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 

vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

turisztika ágazat 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a 

következő szakképesítés szerezhető meg: szállodai recepciós. 

A szakképzés befejezése után szerezhető szakképesítés: turisztikai szervező, értékesítő.  

A német nyelv előzetes ismerete nem feltétel.  

 



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: 2017. január 21. 10.00. (Pótnap:2017. január  

26. 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.  

 

8. A javított dolgozatok az iskola képviselőjének jelenlétében megtekinthetők.   

Az írásbeli dolgozatok megtekintése: 2017. január 26-én 8-16 óráig lehetséges. (A 

pótnapon írásbelizők részére megtekintési időt 2017. január 30-án 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, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatónak 

címezve. A főigazgató független szaktanárt kér fel a dolgozat felüljavítására és 

határozatot hoz. Ennek eredményéről a szülőt tájékoztatja. Amennyiben a szülő a 

felüljavítással sem ért egyet, ezt egy munkanapon belül jelezheti. Az intézmény 

továbbküldi az észrevételt a hozzátartozó dokumentumokkal együtt az Oktatási 

Hivatalnak, ahol 8 munkanapon belül elbírálják 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, oktatási azonosítóval, 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 pénzügyi 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.  

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. 

1085. Budapest, Baross u. 52). 

B) Két tanítási nyelvű turisztika osztály  

A felvételi eljárás során szerezhető pontszám megállapításának módja a következő:  

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: MSZC Berzeviczy Gergely 

Szakgimnáziuma, 3525. Miskolc, Hősök tere 1.   

4. A szóbeli vizsga időpontja: 2017. február 23.  

A szóbeli vizsga pótnapjai: 2017. február 27.; 2017. március 02.  

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:  

o iskolai tanulmányok, 

o család,   

o napirend,   

o egyéni tervek  

o Miskolc, és az ország nevezetes helyei,   

o közlekedés, utazás,   

o hobbi, érdeklődési kör, 

o olvasmányok, élmények, 

o beszélgetés kapott képről, 

o időjárás, aktuális események.  

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.   

 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. Azoknak a tanulóknak, akik iskolánkban érettségiztek, és a szakmai alapozásnak 

megfelelő szakképző évfolyamon kívánják tanulmányaikat folytatni, regisztrálniuk kell 

magukat az adott év március 15-ig a titkárságon. Pótjelentkezés az egyetemről elutasítottak 

részére augusztus 20-ig. Ezen tanulók a felvételi eljárásban nem vesznek részt.   

2. Azok a tanulók, akik más középfokú intézményben érettségiztek, felvételi eljárásban 

vesznek részt. Ennek lépései a következők:  

 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 számára a jelentkezési lapon feltüntetett és az iskola által egyéb 

fórumokon közzétett időpontban felvételi elbeszélgetést tartunk. Az elbeszélgetés 

során az általános tájékozottságot, a szakmai érdeklődést értékeli a bizottság. A 

bizottság valamennyi tagja pontoz, majd a pontszámokat átlagolják.  

 A jelentkező által elért pontszám összetevői:  

1. Az érettségin elért eredmények: érettségi bizonyítvány átlaga, 

matematika, idegen nyelv érettségi jegye. Max. 15 pont.  

2. A szóbeli elbeszélgetésen szerzett pontszám. Max. 15 pont.  

o Az összpontszám alapján a jelentkezőket rangsoroljuk. A jelentkezők az iskola 

titkárságán kapnak információt felvételi eredményükről.  

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).  

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, 2016. szeptember 01.  

Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 



 

MSZC Bláthy Ottó 

Villamosipari  

Szakgimnáziuma 



 

 

Kedves nyolcadik osztályos Lányok és Fiúk! 

Rövidesen befejezitek az általános iskolát, és döntenetek kell, hogy melyik középiskolában 

tanultok tovább. Korunkban az elektrotechnika-elektronika, az informatika elválaszthatatlan a 

tudománytól, a gazdaságtól, a közlekedéstől, a mindennapi életünktől. 

 

Iskolánk várja mindazok jelentkezését, 

 akiket érdekel a nálunk folyó képzés,  

 akik érdeklődnek a műszaki pályák iránt, 

 akik egy jól felszerelt, és jó eredményekkel rendelkező szakgimnáziumban 

szeretnének továbbtanulni. 

 

Az iskolában folyó munka lehetővé teszi 

 a közismereti tantárgyak igényes tanulását, érettségi vizsga megszerzését, 

 szakmai ágazati ismeretek elsajátítását, 

 speciális szakmai tudás, technikusi végzettség megszerzését. 

 

Az iskola képzési kínálata 

 villamosipar és elektronika ágazati és 

 informatika ágazati képzésekre irányul. 
 

Intézményünk OM azonosítója:    203060,           telephely kódja:    004 

Tanulmányi területek 

(ágazat / megszerezhető képesítések) 
Kódja 

Felvehető 

osztály fő 

Villamosipar és elektronika ágazat 

PLC programozó 

Erősáramú elektrotechnikus 

0051 2 56 

Informatika ágazat 

Irodai informatikus 

Informatikai rendszerüzemeltető 

0061 2 56 

 

Nevelési célkitűzésünk: 



Szakmájukhoz értő, sokoldalúan művelt, a kor követelményeinek megfelelő ismeretekkel 

rendelkező szakemberek képzése. 

Villamosipar és elektronika ágazati 

szakgimnáziumi képzés 

 

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az elektronika és a 

számítástechnika ipari célú alkalmazása iránt, akik szeretnék elsajátítani a villamos 

áramkörök szerelését, mérését, a villamos berendezések irányítását.  

 

Jellemző munkatevékenységek: 

 elektronikai áramkörök szerelése, mérése, 

 villamos tervező, rajzkészítő, áramkör-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.  

 

A képzés érettségi vizsgával zárul, mely egyúttal PLC programozó szakmai 

képesítést is nyújt. A szakmai alapozó képzés után 1 év alatt szerezhető erősáramú 



elektrotechnikus szakmai végzettség. Villamosipari szakmák esetén a felvétel 

feltétele az egészségügyi követelményeknek való megfelelés. 

Napjainkban a gazdaság egyre több villamos szakembert igényel. 

 

Informatika ágazati szakgimnáziumi képzés 

  
Erre a szakra várjuk azok jelentkezését, akik érdeklődnek az informatika iránt, akik 

szeretnék elsajátítani a számítógépek és a számítógép hálózatok kezelését, 

programozását. A képzés elméleti jellege miatt lányoknak is javasoljuk az informatikai 

képzések megszerzését. 

 

Jellemző munkatevékenységek: 

 operációs rendszerek, felhasználói programok kezelése,  

 alkalmazói és webes programozási feladatok megoldása,  

 adatbázis-kezelés,  

 hálózati eszközök, hálózati operációs rendszerek telepítése és beállítása, 

 informatikai biztonsági eszközök telepítése és konfigurálása. 

A képzés érettségi vizsgával zárul, mely egyúttal irodai informatikus szakmai képesítést 

is nyújt. A szakmai alapozó képzés után 1 év alatt szerezhető informatikai 

rendszerüzemeltető szakképesítés. Az informatikai szakmák esetén egészségügyi 

követelmények nincsenek előírva. 

 



Katonai alapismeretek oktatása 

 Célja a rendészeti, illetve katonai pályákra irányítás. 

 Akik ezt a képzést választják a 11. évfolyamtól katonai elméleti és gyakorlati 

(tereptan, lövészet, alaki gyakorlatok) ismereteket sajátíthatnak el. 

Erősáramú elektrotechnikus 
 

A villamosenergia-termeléstől a felhasználásig igényel a gazdaság erősáramú 

elektrotechnikusokat. Alapvető feladatuk egy vállalat, intézmény villamos berendezéseinek 

létesítése, üzemeltetése, a villamos energia-gazdálkodás nyomon követése, ezekkel összefüggő 

mérések végzése. 

Jellemző munkatevékenységek: 

 villamos méréseket végez, 

 villamos kapcsolási rajzot (rajzdokumentációt, 

mérési jegyzőkönyvet) készít, értelmez, 

rajzkészítő programot használ, 

 kialakítja az épületek villamos elosztóit, végzi az 

épületek villamos szerelését (világítás, 

szellőztetés, jelzőberendezések, fűtésvezérlés, 

energiafelügyelet szerelését), 

 villamos gépeket telepít, üzembe helyez és 

üzemeltet, motorvezérléseket (forgásirány-váltó, 

fordulatszám változtató kapcsolásokat) létesít, 

 mikrovezérlővel, PLC-vel irányított ipari 

berendezéseket szerel, PLC-ket programoz, 

 nyomon követi egy vállalat, intézmény 

villamosenergia-gazdálkodását,  

 

 

 munkája során alkalmazza a villamos 

biztonságtechnikai előírásokat: kialakítja a 

berendezések érintésvédelmét, végzi a villamos 

berendezések szakszerű feszültségmentesítését és 

feszültség alá helyezését, 

 villamos áramköröket számol, méretez. 

A képzés szakmai vizsgával zárul, mely 

írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga-

részekből áll.  

A gyakorlati vizsga során a tanulóknak egy 

összetett kivitelezési, mérési feladatot kell 

megoldaniuk.  



 

Képzési idő:  

az érettségi vizsgát követően két év, 

villamosipar és elektronika ágazati szakmai 

érettségi után 1 év. 

A jelentkezés feltétele, a tanuló feleljen 

meg a villamosipari szakmák egészség-

ügyi követelményeinek. 

Gyakori kizáró okok: színtévesztés, szervi 

szívproblémák. 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:  

villamosgép és -berendezési technikus 

villamosenergia-ipari technikus 

ipari elektronikai technikus 

szakmai irányító: művezető, csoportvezető 

 

villamosgép- és készülékgyártó technikus 

elektronikus vagyonvédelmi szerelő 

háztartási gépszerelő 

villanyszerelő 

Informatikai rendszerüzemeltető 

Az Informatikai rendszerüzemeltető egy vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős 

munkatársa, aki számítástechnikai és hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely 

informatikai rendszerének kialakításában. Felelősségi körébe tartozik az informatikai hálózati 

eszközök, a szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt 

működésének és folyamatos frissítésének a biztosítása. 

Feladatai közé tartozik: 

 számítógépek és perifériáik hardveres 

szerelési és javítási munkáinak végzése, 

 munkaállomások és hálózatok operációs 

rendszerének telepítése és karbantartása, 

 irodai alkalmazások, multimédiás és 

kommunikációs alkalmazások telepítése és 

használata, 

 internetes szolgáltatások telepítése és 

karbantartása, 

 informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak 

és vírusvédelmi szoftverek telepítése és 

konfigurálása, 

 LAN/WAN hálózati eszközök telepítése, 

konfigurálása és üzemeltetése, 

 

 közepes méretű hálózatok, VoIP rendszerek 

telepítése, konfigurálása és üzemeltetése, 

 webes kiszolgálói rendszer üzemeltetése, 

 

Képzési idő:  



 programozási alapismeretek birtokában 

alkalmazói és webes feladatok megoldása, 

 adatbázisok kezelése, adatbázis 

szolgáltatások igénybevétele, 

 virtualizált kiszolgálói környezet 

üzemeltetése. 

az érettségi vizsgát követően két év, 

informatika ágazati szakmai érettségi után 1 

év. 

Egészségügyi alkalmassági követelmények 

nincsenek előírva. 

 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: 

 Informatikai és kommunikációs 

rendszereket kezelő technikus 

 Számítógép telepítő 

 Számítógép-szerelő 

 Informatikai és kommunikációs 

rendszerek felhasználóit támogató 

technikus 

 Számítógép kezelő/operátor 

 Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs 

 Alkalmazás adminisztrátor 

 A szakmai vizsga részei: 

szóbeli vizsga témakörei - hálózatok, 

programozás, adatbázis-kezelés, 

munkaszervezés  

írásbeli vizsga témakörei - 

információtechnológiai alapok, hálózatok, 

programozás, adatbázis-kezelés  

gyakorlati vizsga témakörei – hálózatok 

konfigurálása, hálózati szolgáltatások 

telepítése és üzemeltetése, adatbázis-

kezelés, weblapkészítés, programozás 

Fakultációs lehetőségek: célja, az érettségi vizsgára való minél eredményesebb felkészítés.  

Előzetes jelentkezés alapján plusz órakeretet és többlet ismeret megszerzését biztosítjuk az 

érettségi tantárgyakból, vagy katonai alapismeretekből. 

Nyelvoktatásunk: iskolánkban angol vagy német nyelvet tanítunk heti négy órában, 

csoportbontásban. 

            

Nyílt napok: november 8-án és 30-án 9 órától szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és 

szüleiket. 

A felvételiről 

Az iskolába történő felvétel elbírálása az általános iskolai magyar, történelem, idegen nyelv, 

matematika, fizika, informatika osztályzatok és a központi írásbeli felvételin magyar nyelv és 

matematika tantárgyakból nyújtott teljesítmény alapján történik.  

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.angol.biz/files/image/23_angol_zaszlo_01.jpg&imgrefurl=http://www.angol.biz/angol-zaszlo.html&h=150&w=200&sz=23&tbnid=k4AE6YqMwyDfxM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=angol+z%C3%A1szl%C3%B3&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=angol+z%C3%A1szl%C3%B3&usg=__nmyw0nxDrkY6UxMxxwlSqpAtOJc=&docid=7wYXuu9WXIRKbM&hl=hu&sa=X&ei=O7J-UL6_EMnDswbjgIG4DQ&sqi=2&ved=0CEMQ9QEwBA&dur=322
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://kamiontanksapkabilincs.hu/index_files/textures/de.jpg&imgrefurl=http://kamiontanksapkabilincs.hu/&h=301&w=502&sz=6&tbnid=SM0HAnH3SMd3_M:&tbnh=72&tbnw=120&prev=/search?q=n%C3%A9met+z%C3%A1szl%C3%B3&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=n%C3%A9met+z%C3%A1szl%C3%B3&usg=__X0njrieY3KVLFff3CwvvWMlFRgg=&docid=9dhcZ3x7DFrYnM&hl=hu&sa=X&ei=T7J-UNHlLcOxtAb0vYDoDw&sqi=2&ved=0CC0Q9QEwAg&dur=190


A felvétel elbírálásakor fele-fele arányban számítjuk be a központi írásbeli eredményét és az 

általános iskolai tanulmányi eredményeket. 

A központi írásbelire jelentkezés határideje: 2016. 12. 09.  

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. 01. 21.   1000 

A középiskolába jelentkezés határideje: 2017. 02. 15. 

A felvételről szóló értesítések postázása: 2017. 04. 26. 

 

Tanórán kívüli lehetőségek 

 

Csacsiavató, Bláthy-napok, tanulmányi kirándulások, külföldi szakmai gyakorlatok, kulturális 

rendezvények, témahetek teszik színesebbé a diákéletet. A diáksport-klub lehetőséget nyújt 

hétvégi túrákra, kirándulásokra és a délutáni sportolásra futball, kézilabda, atlétika, duatlon és 

floorball sportágakban. 

  



Miskolci Szakképzési Centrum 

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

OM azonosító: 203060 
 

2017/2018. tanévben indítandó osztályok tagozatkódjai a 8. évfolyamos diákok 

jelentkezéséhez 
 

 

Szakgimnázium 
 

Ágazat kódja Megnevezése 
Indítandó 

osztályok száma 
Tagozatkód 

IX. Gépészeti ágazati képzés 1 0111 

 

Szakközépiskola 
 

OKJ száma Megnevezése 
Indítandó 

osztályok száma 
Tagozatkód 

3452103 Gépi forgácsoló 1 0101 

3452106 Hegesztő 2 0102 

3452506 Karosszérialakatos 1 0103 

3454302 Asztalos 1 0104 

3452104 Ipari gépész 1 0105 

3452110 Szerszámkészítő 1 0106 

3452503 Járműfényező 1 0107 

3458203 Épület- és szerkezetlakatos 1 0108 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkező tanulók rangsorolása az általános iskolai 

tanulmányi eredményei alapján történik. A felvételnél 7. év végi és a 8-os félévi magyar 

irodalom, matematika, technika vagy informatika és idegen nyelv osztályzatokat vesszük 

figyelembe. Minden jegy az értékének megfelelő pontszámot eredményez. A szakközépiskolai 

tagozaton a felvételi eredményt módosíthatja a felvételi után lefolytatott szakmai – munka 

alkalmassági vizsgálat. Amennyiben a tanuló nem beiskolázható arra a szakmára, amelyre 

felvételt nyert, egészségügyi állapotának megfelelő, intézményünkben oktatott szabad 

férőhellyel rendelkező szakmai képzést ajánlunk fel számára. 

  

Tagintézményünk vállalja a különleges bánásmódot igénylő tanulók integrált nevelését-

oktatását is.  

 

Az intézményünkbe jelentkező SNI tanulók esetén speciális értékelési szabályokat 

alkalmazunk. Az értékelés alól felmentett - és emiatt érdemjeggyel nem rendelkező - tanulók 

esetében az adott tanévre vonatkozóan az adható legmagasabb értékű osztályzatot, valamint a 

jelentkezési laphoz csatolt szakértői véleményt vesszük figyelembe. 

  

Emeltszintű érettségire való felkészítés igény esetén magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv és német nyelv tantárgyakból történik. 

 



Szakgimnáziumi és szakközépiskolai nyílt nap: 

2016. november 22. kedd 9.00 

 

Pályaválasztási felelős:  

Szemeréné Kiss Györgyi tagintézmény-vezető helyettes Tel: 46/532-358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája 

3534 Miskolc, Gagarin u. 54. 

 
 

SZAKGIMNÁZIUM 

 

Intézmény neve, címe: Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző 

Iskolája 

3534 Miskolc, Gagarin u. 54. 

Az intézmény telefonszáma: 46/530-432 

E-mail címe: igazg@eotvos-miskolc.sulinet.hu 

Honlap: fazolaszki.hu 

Az igazgató neve: Mokrai Attila tagintézményvezető 

A pályaválasztási felelős neve: Petendi György tagintézményvezető-helyettes 

 

 

A 2017/2018-as tanévben induló képzések a szakgimnáziumban 

 

Ágazat 
megnevezése 

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés 

Érettségi végzettséghez 
kötött ágazati 
szakképesítés 
megnevezése 

Tagozatkód 
Felvehető 

tanulók 
száma 

Épületgépészet 
52 582 02 
Épületgépészeti 
előkészítő 

54 582 01 Épületgépész 
technikus 

0301 28 

Faipar 

32 582 02 Építő- és 
anyagmozgató gép 
kezelője 
[Targoncavezető 
szakmairány] és 52 
543 01 Bútoripari 
gyártás-előkészítő, 
szervező 

54 543 01 Faipari 
technikus 

0302 28 

Környezetvédelem 
31 851 02 
Hulladékfelvásárló 
és -gazdálkodó 

54 850 01 
Környezetvédelmi 
technikus 

0303 28 

Vegyész 34 524 02 Vegyipari 
rendszerkezelő 

54 524 03 Vegyész 
technikus 

0304 28 



Képző- és 
iparművészet 

51 345 02 Képző- 
és Iparművészeti 
program- és 
projektszervező 

54 211 04 Grafikus 0305 28 

Képző- és 
iparművészet 

51 345 02 Képző- 
és Iparművészeti 
program- és 
projektszervező 

54 211 06 Ötvös 0305 14 

Képző- és 
iparművészet 

51 345 02 Képző- 
és Iparművészeti 
program- és 
projektszervező 

54 211 05 Kerámiaműves 0305 14 

 

A felvétel feltétele: általános iskolai tanulmányi eredmények alapján + egészségügyi 

alkalmasság.  

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Intézmény neve, címe: Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző 

Iskolája 

3534 Miskolc, Gagarin u. 54. 

Az intézmény telefonszáma: 46/530-432 

E-mail címe: igazg@eotvos-miskolc.sulinet.hu 

Honlap: fazolaszki.hu 

Az igazgató neve: Mokrai Attila tagintézményvezető 

A pályaválasztási felelős neve: Petendi György tagintézményvezető-helyettes 

 

A 2017/2018-as tanévben induló képzések a szakközépiskolában 

 

OKJ száma Megnevezése Tagozatkód 
Felvehető tanulók 

száma 

34 582 09 
Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő 0310 24 

34582 12 
Víz-, csatorna- és közmű- 
rendszerszerelő 0311 12 

34 582 14 Kőműves 0312 24 

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 0313 12 

34 582 01 Ács 0314 12 

34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász 0315 12 

34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő 0316 24 

34 543 02 Asztalos 0317 24 

34 521 09 Műanyagfeldolgozó 0318 24 
 



 

 

 

A felvétel feltétele: általános iskolai tanulmányi eredmények alapján + egészségügyi 

alkalmasság. 

 

 

1.  Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát nem tartunk! 

 

2. Döntés a felvételről   

 

a) 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. 

 

3. Az előző évben felvett tanulók tanulmányi eredménye: 3,3 

 

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 nap ideje: 2016. november 22-23. 

 

 

7. Kollégiumi elhelyezés igényelhető-e: nem      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Miskolci Szakképzési Centrum 

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma 

Felvételi Tájékoztatója 

a 2017/2018. tanévre 

OM: 203060 

 

 

 

 
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: 2016. október 20. 

 

Iskolánk tanulmányi területeinek kódjai: 

 

0175 tagozatkód – Egészségügyi ágazati szakképzés- 5 osztály 

0155 tagozatkód – Szociális ágazati szakképzés – 1 osztály 

 

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: 2016. október 31. 

 

 

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) 

 

Központi írásbeli vizsga időpontja: 2017. január 21-én 10 órától (MSZC 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): 2017. január 26-án 14 órától 

Szóbeli elbeszélgetés: 2016. február 24-én 12 órától (MSZC 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 2016. december 9-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 2016. december 14-

ig jelzi a Hivatalnak a beérkezett írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap 

igényt. 

 

6.) A központi írásbeli vizsga eredményéről 2017. február 09-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! 

 

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.) 2017. március 10-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 2017. március 23-ig elektronikus formában megküldi a hozzánk 

jelentkezettek névsorát ABC sorrendben. 

 

9.) Az intézmény igazgatója 2017. április 07-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 2017. április 19-ig. (egyeztetett 

felvételi jegyzék) 

 

11.) Az iskola 2017. április 26-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: 2017. június 23. 

 

12.) 2017. május 08 – 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: 2017. május 19. A 

fenntartó 2017. június 1-ig lefolytatja a jogorvoslati eljárást a benyújtott kérelmek 

alapján. 

 

 

 

 

 

Zsúdel Antónia Orsolya 

   tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Miskolci Szakképzési Centrum  
 

Kandó Kálmán Szakgimnáziuma 
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Beiskolázási Szabályzat 
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Iskolánk OM azonosítója: 203060 

A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje a 2015/2016-es tanévre 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2016/2017. tanév rendjéről és az egyes oktatást 

szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 

2. számú melléklete alapján  

Nyíltnapok: 

2016.11.28.  8 óra 

2016.12.05.  8 óra 

A középfokú felvételi eljárást szabályozó jogszabályok: 

Főbb szabályok: 

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

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

Aktuális határidők: 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2016/2017. tanév rendjéről 

 0351 Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport. (elektronikai technikus kimenettel) 

1 osztály  34 fő 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges (színtévesztés, epilepszia kizáró ok ) 

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

 

 0352 Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport. (közlekedésautomatikai műszerész 

kimenettel),       1 osztály  28 fő 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges: (színtévesztés, látásélesség, epilepszia, 

kardiológia) 

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

 

 0353 Informatika szakmacsoport. (műszaki informatikus kimenettel)      

          1 osztály 

 28fő 

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges 

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



 0354 Informatika szakmacsoport. (gazdasági informatikus kimenettel)      

          1 osztály 

 28fő 

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges 

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

Felhívjuk figyelmüket, hogy intézményünk a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát 

előírja és elfogadja a jelentkezők számára. 

Felvételink időpontja: 2017.01.21. 10 óra 

Pótfelvételi: 2017.01.26. 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, kérelmére 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. 

A matematika alóli mentességgel rendelkezőket nem áll módunkban felvenni! 

  

Határidők Feladatok 

2016. 09. 30. 
A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

2016. 10. 20. 

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra 

hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé 

kell tenniük a közoktatás információs rendszerében.  

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

2016. 11. 15. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit 

szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára 

írásbelit szervező középfokú intézmények jegyzékét. 

2016. 12. 09. 
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint 

szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe. 

2017. 01. 21. 10.00 
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 

jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben. 

2017. 01. 26. 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 

jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt 

nem tudtak részt venni. 

2017. 01. 27. 

800-1600 

Az értékelő lapok átadása a szülőknek, tanulóknak. (ill. 

meghatalmazás után bárkinek) 

A dolgozatok megtekinthetők, a javítással kapcsolatos észrevételeket 

másnap 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! 

2017. 02. 15. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Felvételi Központnak.  

2017. 03. 10. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az 

ideiglenes felvételi jegyzéket. 

2017. 03. 16-17. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

(Kérjük a módosítást iskolánkban a titkárságon is jelezni.)  

2017. 04. 26. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 



2017. 05. 08-19. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2017. 05. 08.-08. 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. 

2017. 05. 19. 
A 2015. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2017. 06. 01. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál. 

2017. 06. 22. 800-1200 Beiratkozás az MSZC Kandó Kálmán Szakgimnáziumába. 

 

 

 A vizsga helye: 

 
Bármelyik, a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás 

KÖZPONTI ÍRÉSBELI vizsgájára” elnevezésű jelentkezési lapon megjelölt vizsgát 

szervező intézmény. 

Célszerű abban az iskolában megoldani a feladatlapokat, amelyben a jelentkező a 

legszívesebben tanulna tovább.  

 

 Értékelés: 

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

pontok összege adja.  

A vizsga eredményét az iskola bejárati ajtaján 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 (2017. január 27.) 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 szülő által írt kérvényt (milyen kedvezményt szeretne igénybe venni) 

A szülő kérelméről az intézmény igazgatója jogosult dönteni. 



 

 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 

 

 

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. 

 

 

 

 



Iskolánkba történő beiratkozáskor (2017. 06. 22. 800-1200) le kell adni: 

 születési anyakönyvi kivonat (fénymásolat) 

 általános iskolai bizonyítvány  

 tankönyvigénylés 

 „ ingyentankönyv” igénylőlap 

 az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap 

 az iskola orvos által kiadott kitöltött kérdőív (amit a felvételi értesítéssel 

küldünk ki) 

 TAJ kártyáról fénymásolat 

 lakcímkártyáról fénymásolat 

 orvosi igazolás az alkalmasságról 

 

Miskolc, 2016. szeptember 15. 

P. H. 

  ........................................................  

 tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Általános felvételi tájékoztató 

 

 

Tagintézmény adatai:  

 

Miskolci Szakképzési Centrum Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma 

Cím: 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: Kocsis István 

A pályaválasztási felelős neve: Bialkóné Gladics Beáta 

 

 

1. Az általános felvételi eljárás rendje 

 

1.1. Iskolánkban a felvételi eljárás a következő elemekből áll: 

 

a) Központilag kiadott, egységes írásbeli vizsga a 4 évfolyamos szakgimnáziumi képzésre 

jelentkezőknek (2017. január 21. 10:00). 

 

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. 

 

1.2. Döntés a felvételről 

 

 a tanulmányi eredmények alapján:  

történelem, matematika, fizika 7. év végi és 8. félévi eredménye, 

magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, rajz és vizuális kultúra 8. félévi eredménye  

(maximális pontszám 50 pont) 

 a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett 

írásbeli vizsga eredménye (maximális pontszám: 50 pont) 

 

Az előző tanévben felvett tanulók tanulmányi átlaga a 2015-16-os tanévben: 3 

 

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.) 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. aa), ab) pontja szerint 

meghatározott tanulók esetében, speciális értékelési szabályokat alkalmazunk a középiskolai 

felvétel (írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán. Az érvényes szakértői vélemény vagy 

szakvélemény alapján biztosítjuk:  

 a hosszabb felkészülési időt, 

 helyesírás értékelése és minősítése alóli mentességet. 
 

2. Oktatott idegen nyelvek és az oktatás formái 
 

Az iskolában csoportbontásban oktatott idegen nyelvek: 
 

 angol,  

 német, 

 francia.  
 

3. Emelt szintű érettségire való felkészítés 
 

Az emelt szintű érettségire történő felkészítés a szakmai tantárgyakból biztosított az 

intézményben. 
 

4. Nyílt napok 
 

4.1.  ideje:  

 2016. november 22. (kedd) 10:00 

 2016. november 23. (szerda) 10:00 

4.2. helyszíne:  

 Miskolci Szakképzési Centrum Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma, Miskolc, 

Latabár E. u. 1. 
 

5. Tehetséggondozó felkészítés  

 

Tehetséggondozó felkészítés indul magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból 2016. 

október 4-én, 15:15-től. A foglalkozásokat 9 héten keresztül keddenként 2 óra időtartamban 

tartjuk. 

Érdeklődni a (46) 412-337 telefonszámon lehet.   
 

6. Kollégiumi elhelyezés  
 

Beiratkozáskor igényelhető a kollégiumok képviselőinél. 

  



SZAKGIMNÁZIUM 

 

A 2017/2018-as tanévben induló szakgimnáziumi osztályok 

 

Tanulmányi 

terület egyedi 

kódja 

Év- 

folyamok 

száma 

Tanulmányi terület 

(Alkalmazott tanterv, ágazati besorolás, szakmacsoport, 

szakképesítés megnevezése stb. jellemzői) 

Felvehető 

Osztály Fő 

0401 4 XVI. Építőipar ágazat (9. Építész szakmacsoport) 1 28 fő 

0402 4 XVI. Építőipar ágazat (13. Közlekedés szakmacsoport) 1 28 fő 

0403 4 VIII. Épületgépészet ágazat (5. Gépészet szakmacsoport) 1 28 fő 

0404 4 
XXXV. Fölmérés ágazat (20. Mezőgazdaság 

szakmacsoport) * 
0,5 14 fő 

0405 4 XLI. Vízügy ágazat (23. Vízügy szakmacsoport) 0,5 14 fő 

A felvétel feltétele: 8 általános, felvételi eljárás, egészségügyi alkalmasság 
*Egészségügyi alkalmasság nem feltétel 

 

 

A 2021/2022-es tanévben az érettségi és/vagy szakmai érettségi vizsga után tervezett 

választható szakképesítések  

 

OKJ azonosító Tervezett szakképesítések megnevezése 
Képzés 

ideje* 

Felvehetők 

száma 

54 582 03 Magasépítő technikus 1 év 28 fő 

54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus 1 év 14 fő 

54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus 1 év 14 fő 

54 582 01 Épületgépész technikus 1 év 28 fő 

54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus** 1 év 14 fő 

54 853 02 Vízgazdálkodó technikus 1 év 14 fő 

A felvétel feltétele: érettségi, egészségügyi alkalmasság 

*Képzési idő 2 év azoknak a jelentkezőknek, akik nem az adott ágazati alapozó képzésben vettek részt. 

**Egészségügyi alkalmasság nem feltétel 

 

 

 

 

 

 



Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

Felvételi tájékoztató 

 

Az intézmény adatai: 

Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

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.martinj-misk.sulinet.hu 

fenntartó: 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

tagintézmény-vezető: Lénárt Györgyné 

pályaválasztási felelős: Soós Ferencné  tagintézményvezető-helyettes 

 

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 

0501 34 542 06 Női szabó 3 év 

Jelentkezés feltétele 8 évf. elvégzése, egészségügyi alkalmasság. 

 Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola 

kötelező előkészítő évfolyama (9/E) 

 

Tagozatkód  Tanulmányi terület 

0502 
Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama - Élelmiszeripar szakmacsoport – 

Pék (1 előkészítő + 4 szakképző évfolyam) 

0503 
Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama - Faipar szakmacsoport – Kárpitos 

(1 előkészítő + 4 szakképző évfolyam) 

0504 
Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama - Ügyvitel szakmacsoport - 

Számítógépes adatrögzítő (1 előkészítő + 2 szakképző évfolyam) 

0505 
Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama - Élelmiszeripar szakmacsoport - 

Mézeskalács-készítő (1 előkészítő + 2 szakképző évfolyam) 

mailto:martin.szakisk@proxynet.hu
http://www.martinj-misk.sulinet.hu/


Jelentkezés feltétele 8. évf. elvégzése, egészségügyi alkalmasság (a számítógépes 

adatrögzítő esetében pályaalkalmasság). 

A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az érvényes szakértői vélemény 

fénymásolatát! 

 

A Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolája az 

érdeklődő nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek 2016. november 29. és december 8. 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 2016/17. tanévben a motivációs nap ideje 2017. 02. 24. péntek 800-1200 

 

Helye: MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARTIN JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

ÉS SZAKISKOLÁJA, 3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A 

 

A 2016/17 –es tanévben a 2016/17 tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet az 

irányadó. 

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARTIN JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS 

SZAKISKOLÁJA 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 SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARTIN JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS 

SZAKISKOLÁJA 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 halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

az iskola székhelyének, telephelyének településén található. 

A felvételről vagy az elutasításról a MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARTIN 

JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA értesíti a jelentkezőket. 

 

Jogorvoslat 

A döntés ellen a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45. § (2) bekezdése alapján jogorvoslattal 

élhet a jelentkező, melyet a Miskolci Szakképzési Centrumnak kell címeznie (3527 Miskolc, 

Soltész Nagy Kálmán u. 10.) és 3 példányban a MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

MARTIN JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJÁHOZ kell benyújtani, 

2017. 05. 13-ig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és 

Közgazdasági Szakgimnáziuma 

OM azonosító: 203060 

Tanulmányi területek: 

 Gimnázium: 

0601  Nyelvi előkészítő 

4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből, gimnáziumi kerettanterv, az első idegen nyelv 

az angol, a második idegen nyelv a német vagy a spanyol, emelt szintű oktatás: angol nyelv, 

informatika tantárgyakból, 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 és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga 

eredménye és a szóbeli vizsga alapján. 

 Megjegyzés: tanév végén humán és reál irányultság választható. Tehetséggondozó szakkörök 

választhatók. ECDL vizsgára való felkészítés. Emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára való felkészítés. 

 

0602  Nyelvi előkészítő 

4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből, gimnáziumi kerettanterv, 

az első idegen nyelv a német vagy a spanyol, a második idegen nyelv az angol vagy a spanyol,  

emelt szintű oktatás: informatika, német nyelv tantárgyakból, 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 és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga 

eredménye és a szóbeli vizsga alapján. 

Megjegyzés: tanév végén humán és reál irányultság választható. Tehetséggondozó szakkörök 

választhatók. ECDL vizsgára való felkészítés. Emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára való felkészítés. 

 

0603  Humán 

4 évfolyamos, gimnáziumi kerettanterv, az első idegen nyelv az angol vagy a német, 

a második idegen nyelv az angol, német, spanyol vagy orosz, emelt szintű oktatás: angol nyelv, 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv, történelem tantárgyakból,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: tehetséggondozás, magyar nyelv és irodalomból emelt óraszám, történelemből emelt 

óraszám, idegen nyelvből emelt óraszám. Emelt szintű érettségire való felkészítés. 

 



 

0604  Általános 

4 évfolyamos, gimnáziumi kerettanterv, az első idegen nyelv az angol vagy a német, a második idegen 

nyelv az angol, német , spanyol vagy orosz, emelt szintű oktatás: angol nyelv, informatika, 

matematika, német nyelv tantárgyakból, 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: tehetséggondozás, matematikából emelt óraszám, idegen nyelvből emelt óraszám, 

informatikából emelt óraszám. Emelt szintű érettségire való felkészítés. 

0605 6 évfolyam 

6 évfolyamos, gimnáziumi kerettanterv, az első idegen nyelv az angol vagy az német, a második 

idegen nyelv az angol, német, spanyol vagy orosz, emelt szintű oktatás: angol nyelv, német nyelv 

tantárgyakból, 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: tehetséggondozás, természettudományos tárgyakból emelt óraszám, idegen nyelvből 

emelt óraszám. 

Szakgimnázium 

0606  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, 

közszolgálat szakmacsoport, rendészet és közszolgálat ágazat. 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: közszolgálati ügykezelő.  

A 13. évfolyam elvégzésével közszolgálati ügyintéző OKJ-s képesítés szerezhető.  

Rendészeti szakközépiskolába történő felvétel esetén félév tanulmányi kedvezmény. 

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, gyakorlati hely biztosított.  

A 11. évfolyamtól emelt óraszámban matematika és történelem oktatás lehetősége. 

 

0607  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 szakmacsoport,közgazdaság ágazat. 



A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási asszisztens.  

A 13. évfolyam elvégzésével pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ képesítés szerezhető.  

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás.  

A 11. évfolyamtól emelt óraszámban matematika és történelem oktatás lehetősége. 

 

0608  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 szakmacsoport, ügyvitel ágazat. 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: ügyfélszolgálati ügyintéző. 

 A 13. évfolyam elvégzésével irodai titkár OKJ-s szakképesítés szerezhető. 

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás. A 11. évfolyamtól emelt óraszámban 

matematika és történelem oktatás lehetősége. 

Szóbeli felvételi időpontok: 

 2017. február 23. 

 2017. február 24. 

 2017. február 25. 

 

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. Az iskola az előzetesen 

rendelkezésre álló információk alapján:   

 számítógépet,  

 hosszabb írásbeli időt biztosít. 

A szakértői vélemény alapján a tanuló felmenthető a vizsga meghatározott részeinek értékelése 

alól. Ha a tanuló mentesül egyes feladatrészek megoldása alól, akkor pontszámát a pontszám 

arányosításával alakítjuk ki. 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

OM azonosító:  203060  
Cím:  3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.  

Telefonszám:  46/365-912, 46/360-125  

Faxszám:  46/562-239  

Honlap:  www.szemere.miskolc.hu 
 http://www.szemere-kollegium.hu 
 
Email cím:  info@szemere.sulinet.hu  

Tagintézményvezető:  Szabó András  

Pályaválasztási felelős:  
 Fodorné Tarnai Katalin tagintézményvezető-helyettes  
 46/360-125/205  

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! 

Iskolánk 5 ágazati szakképzési területen, 7 szakmacsoportban, 12 szakképesítés kínálatával igyekszik a 

pályaválasztók segítségére lenni. Színes képzési kínálatunk és az 1000 fő feletti tanulói létszám teszi a 

Szemerét Miskolc egyik legnagyobb és folyamatosan megújuló iskolájává. 

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. 

Nyílt napok: 

 szakgimnázium:  

2016. november 14. (hétfő) 9 óra 

 szakközépiskola:  

2016. november 15. (kedd) 9 óra 

http://www.szemere.miskolc.hu/
http://www.szemere-kollegium.hu/
mailto:info@szemere.sulinet.hu


Szakgimnáziumi kínálat 

Tagozat kód Jellemzők 
Felvehető 

létszám 

0451 

Ágazat: közlekedésgépész 

Érettségi vizsgával kapott szakképesítés: kerékpárszerelő és építő- és 

anyagmozgató gép kezelője [emelőgépkezelő (kivéve targonca) 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Autószerelő 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

0,5 osztály 

0452 

Ágazat: közlekedésgépész 

Érettségi vizsgával kapott szakképesítés: elektronikai műszerész 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Autóelektronikai műszerész 

Egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges. 

0,5 osztály 

0453 

Ágazat: szépészet 

Érettségi vizsgával kapott szakképesítés: férfi fodrász-borbély 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Fodrász 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

0,5 osztály 

0454 

Ágazat: szépészet 

Érettségi vizsgával kapott szakképesítés: szépségtanácsadó 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Kozmetikus 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

0,5 osztály 

0455 

Ágazat: sport 

Érettségi vizsgával kapott szakképesítés: regeneráló balneoterápiás masszőr 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Sportedző 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Képesség- és készségfelmérést tartunk. 

Sportorvosi engedély szükséges. 

Bővebb tájékoztató a Felvételi eljárás rendje címszó alatt. 

1 osztály 



Tagozat kód Jellemzők 
Felvehető 

létszám 

0456 

Ágazat: optika 

Érettségi vizsgával kapott szakképesítés: digitális kép- és szövegszerkesztő 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Fotográfus és fotótermék-kereskedő 

1 osztály 

0457 

Ágazat: rendészet és közszolgálat 

Érettségi vizsgával kapott szakképesítés: 

Rendészeti ügyintéző 

Egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges. 

Képesség- és készségfelmérést tartunk. 

Kötelező kollégiumi bentlakás lakóhelytől függetlenül. 

1 osztály 

A képzések közös jellemzői: 

– angol vagy német nyelv oktatása, 

– a felvételi rangsorolás az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények 

alapján történik, 

– egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, kivéve a Fotográfus 

és fotótermék-kereskedő szakgimnáziumi képzés estén. 

  



Szakközépiskolai kínálat 

Tagozat kód Szakképesítés megnevezése 
Felvehető 

létszám 

0458 Női szabó 1 osztály 

0459 

Rendészeti őr 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Képesség- és készségfelmérést tartunk. 

2 osztály 

0460 
Szociális gondozó és ápoló 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
1 osztály 

0461 Villanyszerelő 1 osztály 

0462 
Elektronikai műszerész 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
1 osztály 

 

A szakközépiskolai képzés közös jellemzői: 

– Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

– A felvétel feltétele az általános iskolai végzettség megléte. 

– A felvételi rangsorolás az általános iskolai 7. tanév végi és 8. tanév félévi tanulmányi 

eredményei alapján történik. 

– A tanulók gyakorlati képzése 9. évfolyamon az iskolai tanműhelyben történik. Sikeres 

szintvizsga után a nyári gyakorlat idejétől külső képzőhelyeken folyik. 

– A 9-11. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó- és a szakmai elméleti és 

gyakorlati képzéssel a tanulók felkészülnek a komplex szakmai vizsgára. A szakmai vizsgával 

középfokú szakképesítést szerez a tanuló. 

– A 12-13. évfolyamon két év alatt felkészülhet (nappali, esti vagy levelező munkarend szerint) 

az érettségi vizsgára. Ebben a két évben csak közismereti tantárgyakat kell tanulni. 

A felvételi eljárás rendje 

Központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges.  

Pontszámítás 

A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi pontszámát kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények 

alapján számítjuk 

A rendészeti és a sport tanulmányi területek kivételével: 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 (2-

szeres súllyal). A maximális pontszám 60 pont. 

Rendészeti és 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, Rendészeti ügyintéző és a Rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál az 

általános állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát mérjük fel (részletek a téli szünetet 

követően az iskola honlapján: www.szemere.miskolc.hu). 

A sportedző képzésre jelentkezők számára: 

2017. február 27. (hétfő) 13 óra 

Pótidőpont: 2017. március 2. (csütörtök) 13 óra 

Rendészeti ügyintéző és a Rendészeti őr képzésre jelentkező 

2017. február 28 (kedd) 13 óra 

Pótidőpont: 2017. március 6 (hétfő) 13 óra 

A képesség- és készségfelmérésre sportfelszerelést hozzanak magukkal a jelentkezők. 

Aki a mérésen “nem megfelelt” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét elutasítjuk. A 

“megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a rangsorolásban. 

Pályaalkalmassági vizsgálat 

Időpontja: 2017. február 27. (hétfő) 13 óra 

Pótidőpont: 2017. március 2. (csütörtök) 13 óra 

Aki a mérésen “nem megfelelt” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét elutasítjuk. A 

“megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a rangsorolásban. 

Felvételi rangsor megállapítása: 

A rangsort a pontszám alapján állítjuk össze. 

A rangsorolás során az azonos pontszámot elérő tanulók közül az alábbi sorrend szerint 

előnyben kell részesíteni azt a tanulót,   

1. akinek halmozottan hátrányos helyzete ismert 

2. akinek hátrányos helyzete ismert, 

3. azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Miskolcon 

található,  

file:///C:/Users/Andras/Downloads/www.szemere.miskolc.hu


4. akinek különleges helyzete ezt indokolja (A különleges helyzetet a tanuló a felvételi 

jegyzék összeállítását megelőzően igazolhatja.): 

a) akinek testvére szintén az iskola tanulója,  

b) akinek testvére tanulója volt az iskolának,  

c) akinek szülője az iskola dolgozója.  

Ha a fentiek alapján sem sikerül a rangsort egyértelműen megállapítani, az azonos pontszámú 

tanulók sorrendjét sorsolással döntjük el. 

SNI tanulók 

 A tanulmányi területekre hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek (kivéve a Rendészeti 

ügyintéző és a Rendészeti őr képzések). 

 Az SNI tanulókat integrált nevelésben és oktatásban tudjuk részesíteni és gyógypedagógus 

kollégánk vezetésével külön fejlesztő foglalkozások keretében segítjük fejlődésüket. 

Kollégium az iskola területén 

 Miskolc legnagyobb és legjobban felszerelt kollégiuma, szabadtéri sportpályájával, 

informatikai teremmel, 408 férőhellyel és 250 főt befogadó étteremmel várja a diákokat. 

 További információ: http://www.szemere-kollegium.hu 
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Miskolci Szakképzési Centrum 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.  

Tel: 46 / 508-252 
www.ker-misk.sulinet.hu  

 
 

 
 
 
 

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak 
  2017/2018. tanévre 
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OM azonosító: 203060 
 

Szakgimnázium 

0551  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   (1 osztály – 28 fő) 

0552  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) 

0553  Ügyvitel ágazati szakgimnáziumi képzés (ügyvitel szakmacsoport) 4 + 1 
 éves 
 érettségi megszerzésével ügyfélszolgálati ügyintéző, erre épülő 1 év után 
 irodai titkár szakképesítés 

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

Szakközépiskola 

0554   Eladó képzés 3 + 2 éves 
 választható idegen nyelv: angol / német   (3 osztály – 72 fő) 

0555   Szakács képzés 3 + 2 éves 
 választható idegen nyelv: angol / német   (1 osztály – 24 fő) 

0556   Fogadós képzés 3 + 2 éves  
 választható idegen nyelv: angol / német   (1 osztály – 24 fő) 

0557   Pincér képzés 3 + 2 éves  
 választható idegen nyelv: angol / német   (1 osztály – 24 fő) 

0558   Cukrász képzés 3 + 2éves   
 választható idegen nyelv: angol / német   (1 osztály – 24 fő) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0551  Vendéglátóipar ágazati szakgimnáziumi képzés 
választható idegen nyelv: angol / német 

 

- 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. 

- Minden tanévet követően a tanulók nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt, s az 
itt szerzett tapasztalatokról portfoliót készítenek. 

- 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 osztályainkba csak a központi írásbeli felvételi vizsga megírásával 
lehet bekerülni. 

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

 
0552 Kereskedelem ágazati szakgimnáziumi képzés 

választható idegen nyelv: angol / német 
 

- 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. 

- Minden tanévet követően a tanulók nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt, s az 
itt szerzett tapasztalatokról portfoliót készítenek. 

- 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 osztályainkba csak a központi írásbeli felvételi vizsga megírásával 
lehet bekerülni. 

- A képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat. 

 
0553 Ügyvitel ágazati szakgimnáziumi képzés 

választható idegen nyelv: angol / német 
 

- A tanulók beiskolázása ügyvitel ágazati szakgimnáziumi képzésre történik (ügyvitel 
szakmacsoport). 

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

- Minden tanévet követően a tanulók nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt, s az 
itt szerzett tapasztalatokról portfoliót készítenek. 

- 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 (ügyvitel ismeretekből). A szakmai érettségi vizsga megszerzésével 
ügyfélszolgálati ügyintéző szakképesítést is kapnak a tanulók. 

- A szakmai érettségi végzettséggel egy év alatt kapnak felkészítést az irodai titkár 
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 osztályainkba csak a központi írásbeli felvételi vizsga megírásával 
lehet bekerülni. 

 
 
 



Felvételi eljárás rendje 

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 
 

0554  Eladó 0555  Szakács 

0556  Fogadós 0557  Pincér 

0558  Cukrász 

választható idegen nyelv: angol / német 

 

- 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:  

- 2016.11.24. 14:00  Nyílt nap  

(vendéglátóipar, kereskedelem, ügyvitel ágazatok)  

- 2016.12.09.   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. 

- 2017.01.21. 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.  

- 2017.01.26. 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. 

- 2017.02.09.   A központi írásbeli felvételi vizsga eredményeinek 
nyilvánosságra hozatala. 



- 2017.02.15.   Jelentkezési lapok leadási határideje a középfokú 
iskoláknak. 

- 2017.03.10.  A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra 
hozatala. 

- 2017.04.26.  A jelentkezők kiértesítése a felvételről illetve elutasításról. 

 

 

 
 
 
Miskolc, 2016. október 20. 
 
 
 Szabóné Trum Tünde 
 tagintézmény-vezető 
 


