


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Cím: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10. 

Telefonszám: +36/46-412-444 

E-mail : titkarsag@agysz-miskolc.hu 

Honlap: www.agysz-miskolc.hu  

Tagintézmény-vezető neve: Tátrai István József 

Pályaválasztási felelős neve: Nagy Győző 

E-mail címe: titkarsag@agysz-miskolc.hu 

 

 

Képzési kínálat   

SZAKGIMNÁZIUM (TECHNIKUM) Képzési idő 5 év. 

Ágazat 
5/13. évfolyam végén megszerezhető 

szakképesítés 

Tanulmányi terület 

kódja 

IX. Gépészet Gépésztechnikus 0001 

IX. Gépészet Gépgyártástechnológiai technikus 0002 

IX. Gépészet Mechatronikai technikus 0003 

A 10. évfolyam befejezését követően az ágazaton belül az átjárhatóság (megszerezhető 

szakképesítés módosítása) biztosított. 

SZAKKÖZÉPISKOLA (SZAKKÉPZŐ ISKOLA) Képzési idő 3 év. 

Ágazat Megszerezhető szakképesítés 
Tanulmányi 

terület kódja 

IX.  Gépészet Gyártósori gépbeállító 0004 
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A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

 

1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általános követelmények 

szerint. 

2. Egészségügyi alkalmasság. 

 

 

A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA 

Egészségügyi alkalmasság esetén kizárólag a pontszámban kifejezett felvételi teljesítmény 

alapján. 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE: 

A felvételi a szakgimnáziumi (technikumi) 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 

 

A felvételi eljárás szakközépiskolai képzésre (szakképző iskolai) jelentkezők számára 

nincs. 

Felvételi pontszámukat kizárólag az általános iskolából hozott pontok adják. 

A felvétel feltétele a Bosch által kiállított fogadónyilatkozat. 

 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA 

SZAKGIMNÁZIUMI (TECHNIKUMI) 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 maximális pontszám: 100 pont 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI (SZAKKÉPZŐ ISKOLAI) KÉPZÉS ESETÉN 

- Általános iskola 7. év végi, 8. félévi magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, 

fizika érdemjegyeinek összege (maximum 50 pont). 

 

A felvétel feltétele a Bosch által kiállított fogadónyilatkozat. 



 
 

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, VALAMINT A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, 

MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ JELENTKEZŐKRE VONATKOZÓ 

SPECIÁLIS ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYOK 

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. 

 

 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A TANULÓK SZÓBELI FELVÉTELI 

ELBESZÉLGETÉSÉHEZ A SZAKGIMNÁZIUMI (TECHNIKUMI) OSZTÁLYOK 

TEKINTETÉBEN 

a) Személyes tulajdonságok, humán műveltség, valamely területhez kapcsolódó 

kiemelkedő teljesítmény (sport, fakultáció, stb.) (7 pont) 

b) Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességek, készségek (7 pont) 

c) Szakmacsoportos orientáltság, műveltség (6 pont) 

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. március 6. 

Azon tanulók számára, akik ebben az időpontban alapos indokkal nem tudnak megjelenni, 

pótnapot jelölünk ki. (2020. március 9., 2020. március 10. és 2020. március 12. 10 óra) 

A szóbeli felvételi vizsga helye: a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája. 

 

 

A szakgimnáziumi (technikumi) felvételi pontszámok számításánál a központi írásbeli felvételi 

vizsga összpontszámának (maximum 100 pont) a felét (maximum 50 pont) vesszük figyelembe. 

A gyártósori gépbeállító képzésünk duális szakképzés, a gyakorlati képzés a BOSCH-ban 

folyik. A BOSCH előzetes elbeszélgetés alapján dönt arról, hogy melyik jelentkezővel köt 

tanulószerződést. Ennek időpontjáról a jelentkezést követően értesítést küldünk. 

 

 

A szóbeli felvételi eljárás beosztása a szóbeli felvételi elbeszélgetés előtt, az iskola honlapján 

jelenik meg. 

A felvételre javasoltak egészségügyi alkalmassági vizsgálatára 2020. május hónapban kerül sor 

az iskolaorvos beosztása alapján. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges 

előzetes orvosi vizsgálati eredmények listáját a postai úton küldött felvételi értesítéshez 

mellékeljük. 

 

 

  



 
 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

 

Nyílt Nap(ok):  

2019. november 08. 1000 – 1200 (Pályaorientációs nap) 

2019. november 27. 1000 – 1200 

2019. december 02.  1000 – 1200 

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

 

 

 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma 

 

Telefonszám    +3646/531-517; +3670/668-1546; +3670/668-1549; 

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

E-mail     baross.miskolc@upcmail.hu 

Honlap    http://barossg-misk.sulinet.hu/ 

Tagintézmény-vezető neve  Kovács János 

Pályaválasztási felelős neve  Gál Lajos 

E-mail címe    gallajos.inf@gmail.com 

 

Képzési kínálat   

Szakgimnázium (Technikum) Képzési idő 5 év. 

Ágazat megnevezése Szakképesítés 
Tanulmányi 

terület kódja 

XL. Közlekedés, szállítmányozás 

és logisztika 
Logisztikai technikus 0010 

XL. Közlekedés, szállítmányozás 

és logisztika 
Postai üzleti ügyintéző 0011 

XXII. Közlekedésgépész Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 0012 

XXII. Közlekedésgépész Vasútijármű-szerelő technikus 0013 

XL. Közlekedés, szállítmányozás 

és logisztika 
Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus 0014 

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

Az iskolába történő tanulói felvétel a mindenkori jogszabályok szerint lefolytatott felvételi 

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

meg. Feltétel a 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló bizonyítvány és a nemzeti 

 

 

http://barossg-misk.sulinet.hu/


 
 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelő életkor, valamint általános 

egészségügyi feltételeknek való megfelelés. 

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

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

kerülnek meghatározásra (tantárgyi mentesség esetén: informatika, földrajz, biológia 

tantárgyak eredményeit számítjuk be, ebben a sorrendben). Felvételi vizsga (központi írásbeli, 

szóbeli) nincs. 

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 nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény meghatározásaival összhangban kell igazolni, 

illetve a helyi kisebbségi önkormányzat igazolása szükséges);, SNI vagy BTMn érvényes 

szakértői véleménnyel rendelkezik. Az előnyök megadása a fenti sorrendben történik. A 

szempontok meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia. 

A felvételről vagy az elutasításról 2020. április 30-ig írásban értesítjük a tanulókat és 

szüleiket az általános felvételi eljárás keretében. A jelentkezés elutasítása esetén a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 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. 

 

A tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételei 

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

beiratkozás napja: 2020. június 22. 8.00-12.00. 

 

Speciális elbírálási szabályok (SNI, BTMn) 

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

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

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

BTMn státuszról szóló érvényes szakértői véleményt. A tanuló pontszáma az általános iskola 

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

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

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

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

lapon tüntessék fel a póttantárgy eredményeit is. 



 
 

 

Egészségügyi és Pályaalkalmassági követelmények 

Tanulmányi terület 
Tanulmányi 

terület kód 

Egészségügyi 

követelmény 

Pályaalkalmassági 

követelmények 

Logisztikai technikus 0010 nincs nincs 

Postai üzleti ügyintéző 0011 nincs nincs 

Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus 
0012 

szükségesek 

(203/2009. (IX. 18.) 

Korm. rendelet) 
nincs 

Vasútijármű-szerelő technikus 0013 

szükségesek 

(203/2009. (IX. 18.) 

Korm. rendelet) 
nincs 

Közlekedésüzemvitel-ellátó 

technikus 
0014 szükségesek nincs 

Egészségügyi követelmények a következők (0012,0013,0014) 

- átlagos testi fejlettség, testi és érzékszervi hiánytalanság 

- megfelelő mozgáskoordináció 

- tünetmentes szervi működés 

- ép idegrendszer, ép látótér, ép hallás 

- beszédképességbeli hiánytalanság 

- biztos színérzés 

- Szemüveg használata +4.0D és -5.0D között. 

Kizáró okok (0012, 0013, 0014):  Epilepszia, színtévesztés, látásélesség nagymérvű 

csökkenése. 

Kollégiumi férőhely biztosítása 

Az iskolánkba beiratkozottak számára kollégiumi elhelyezésre a város kollégiumaiban van 

lehetőség. 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

Nyílt Nap(ok):  

 2019. november 8., 9 óra – Pályaorientációs nap – partnercégek tájékoztatója 

 2019. november 29., 9 óra – Intézményi tájékoztató 

   

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

 Kovács János  

 tagintézmény-vezető 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/
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Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

 

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma 

 

Cím:      3525 Miskolc, Hősök tere 1. 

Telefonszám:     +36-46-348-899 

E-mail :     titkarsag_berzeviczy@miskolci-szc.hu 

Honlap:     www.berzeviczy.sulinet.hu 

Tagtagintézmény-vezető neve:  Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes 

Pályaválasztási felelős neve:  Mihalikné Hável Éva 

E-mail címe    szakmaihelyettes_berzeviczy@miskolci-szc.hu 

 

Képzési kínálat   

Szakgimnáziumi (technikumi) képzések  

 

Ágazat Szakma 

Tanulmányi  

terület kódja 

Egyéb 

XXVIII. Turisztika Turisztikai technikus  0020 
Két tanítási nyelvű, 

angol 

XXVIII. Turisztika Turisztikai technikus  0021 
Két tanítási nyelvű, 

német 

XXVI. Kereskedelem 
Kereskedő és webáru-

házi technikus 
0022 

  

XXIV. Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
0023 

Nyelvi előkészítő an-

gol 

XXIV. Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
0025 

Nyelvi előkészítő né-

met 
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A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

 

1. A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai, hozott és 

szerzett pontok 

Tagintézményünk a következő központi írásbeli felvételi vizsgákat szervezi:    

 az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolákba felvételiző 8. 

osztályosok számára szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből, 

 az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolákba felvételiző 8. 

osztályosok számára szervezett írásbeli felvételi vizsga matematikából.   

 

Tagintézményünk szóbeli vizsgát kizárólag a két tanítási nyelvű turisztikai képzésre jelent-

kező tanulóknak szervez.  

A jelentkezési lapok beérkezése után rögzítjük a pontszámokat, amelyek a jelentkezési lapo-

kon, illetve az írásbeli eredményeit tartalmazó egyéni értékelő lapon szerepelnek.   

 

A pontszámítás módja (A pontszámítás arányai jelen szabályzat 2. pontjában találha-

tók.)   

 

 Kereskedelmi és közgazdasági osztályok  

A felvételi eljárás során szerezhető pontszám megállapításának módja:  

  

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)   

 

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.   

 

Egységes kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett központi írásbeli vizsgát a jelent-

kező bármely középiskolában tehet:  

o matematikából  

o magyar nyelvből. 

 Két tanítási nyelvű turisztika osztály  



 
 

3 
 

A felvételi eljárás során szerezhető pontszám megállapításának módja a következő:  

A hozott pontszámot és az írásbelin szerzett pontszámot úgy állapítjuk meg, mint a másik két 

szakon.  

Azokat, akik a két tanítási nyelvű turisztika szakra jelentkeztek, szóbeli vizsgára hívjuk be. A 

szóbeli vizsga nyilvános, ezt a tagintézmény vezető a tanuló érdekében korlátozhatja. 

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

2.  A teljesítmények értékelésének módja és figyelembevételének arányai 

A hozott és a szerzett pontok közötti megfelelő arány érdekében a pontszámok meghatározása 

a következőképpen történik:  

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

Központi írásbeli pontszáma maximum: 100 pont.  

A pontokat összesítjük, és kialakítjuk az adott szakon a jelentkezők sorrendjét. A maximális 

pontszám a fentiek alapján 170 pont.  

Azokat, akik a két tanítási nyelvű turisztika szakra jelentkeztek, szóbeli vizsgára hívjuk be. A 

felvételizők bizottság előtt vizsgáznak. A bizottság valamennyi tagja külön-külön értékel, majd 

a pontszámokat átlagolják. A szóbeli vizsgán elérhető maximális. pontszám: 25 pont. A pont-

számokat összesítjük, két tanítási nyelvű turisztika szakon az elérhető maximum: 170 + 25 = 

195 pont. 

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 alap-

ján rangsorolunk,  

 végső esetben sorsolással döntünk.  

 

3. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok 

Tagintézményünk alapvetően a szakértői vélemény alapján alakítja ki az érintett jelentkezők 

írásbeli felvételi vizsgájának rendjét.  

 

 Amennyiben a tanuló jelentkezési lapjáról és a csatolt szakértői véleményből kiderül, hogy 

a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, magatartási zavarral küzd (a további-

akban együtt SNI-s) az iskola tagintézmény vezetője 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 őt.   
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 Iskolánk az előzetesen rendelkezésre álló információk alapján:   

 számítógépet,  

 hosszabb írásbeli időt,   

A szakértői vélemény alapján a tanuló felmenthető a vizsga meghatározott részeinek értéke-

lése alól.  

 Iskolánk tagintézmény vezetője a rendelkezésre álló szakértői vélemény és a szülő kérése 

alapján határozatot hoz a tanuló részére nyújtandó tagintézményi segítségnyújtás módjáról 

(szükség esetén az elkülönített írásbeli vizsgáztatásról).  

 A határozat egy példányát a szülő is megkapja. 

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

arányosításával alakítjuk ki:  

 megállapítjuk, hogy a tanuló által szerzett pont a csökkentett összpontszámnak hány 

%-a, 

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

ján hány pontot kap, 

  ezt a pontszámot vesszük figyelembe a továbbiakban. 

 Egyedi, vagy speciális esetben szükség szerint az Oktatási Hivatal állásfoglalását kérjük.   

 

 

4. Szóbeli vizsga követelményei, időpontja és helye 

A szóbeli vizsga helyszíne az iskola épülete: Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnázi-

uma, 3525. Miskolc, Hősök tere 1.   

A szóbeli vizsga időpontja: 2020. február 25.  

A szóbeli vizsga pótnapjai: 2020. február 27.; 2020. március 02.  

A szóbeli vizsga során bizottság értékeli a jelentkezők kommunikációs készségét, magyar és 

idegen nyelven, valamint alapvető motiváltságát a turisztika szakma iránt.   

A szóbeli vizsga témakörei:  

 

A magyar nyelvű beszélgetés általános és turisztikai részből áll. pl. iskolaválasztás, utazás, sa-

ját város, falu, kedvenc időtöltés.  

 

Az idegen nyelvű beszélgetés olvasott szöveg értéséből, és képek alapján folytatott beszélge-

tésből áll, pl. a következő témákról:  

 

Család 

Lakóhely, lakás 

Szabadidő 

Utazás, nyaralás 

Iskola, tanulás 

Munka, foglalkozások 

Közlekedés 

Napirend, házimunka 

Vásárlás 

Étkezés 
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Ünnepek 

Sport 

Időjárás 

 

5.  Egészségügyi alkalmassági 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 vizsgakö-

vetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági továbbá pályaalkalmassági követelmények-

nek megfelel, és ezek alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bo-

csátásnak. 

 

6. A felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk  

Az írásbeli vizsga rendje:  

  

A vizsga helyszíne: Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, 3525. Miskolc, Hő-

sök tere 1.   

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. 10.00. (Pótnap:2020. január 23. 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 tud-

tak részt venni az írásbelin. Az igazolást a pótló vizsga napján minden esetben kérjük bemu-

tatni az iskola tagintézmény vezetőjének.   

Az írásbeli vizsga 2x45 perc, a két feladatlap írása között 15 perc szünet van.  

Az írásbeli vizsgára a tanulóknak személyazonosság igazolására és az oktatási azonosító meg-

állapítására alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) kell magukkal 

hozni.  

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 dolgo-

zattal kapcsolatos észrevételeiket. A tájékoztatás tudomásul vételét a felvételizők aláírásukkal 

ismerik el.   

A vizsgán körzőn és vonalzón kívül semmilyen segédeszköz nem használható, a terembe mo-

biltelefon nem vihető be. Csak tintával írt dolgozat fogadható el, a ceruzával írt részeket nem 

értékeljük. Kivételt jelentenek az ábrák, melyek ceruzával is elkészíthetők.  A feladatlapokat 

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

 

A javított dolgozatok az iskola képviselőjének jelenlétében megtekinthetők.   

Az írásbeli dolgozatok megtekintése: 2020. január 23-án 8-16 óráig lehetséges. (A pótnapon 

írásbelizők részére megtekintési időt 2020. január 27-én 8-16 óráig biztosítunk.)  

 

A javított dolgozatokról saját költségre az iskolában fénymásolat készíttethető.   
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A vizsgázó és szülője a dolgozat javításával kapcsolatban a megtekintést követő első munkanap 

16 óráig észrevételt tehet, az tagintézmény vezetőnek címezve. Az tagintézmény vezető füg-

getlen szaktanárt kér fel a dolgozat felüljavítására. Ennek eredményéről a szülőt tájékoztatja. 

Amennyiben a szülő a felüljavítással sem ért egyet, ezt egy munkanapon belül jelezheti az is-

kolában. Az iskola tovább küldi az észrevételt a hozzátartozó dokumentumokkal együtt a hiva-

talnak. A hivatal 8 munkanapon belül elbírálja az észrevételt.   

Az írásbeli vizsga eredményéről csak személyesen, az értékelő lap átadásával tájékoztatjuk a 

szülőket és a tanulókat. Az értékelő lap átvételét a szülő vagy a diák aláírásával igazolja. Az 

iskola weblapján név nélkül közzé tesszük az elért pontszámok statisztikáját, mely alapján a 

jelentkezők megállapíthatják, milyen szintű volt a teljesítményük.  

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.  

A tanulók és szüleik az általános iskolában módosíthatják a jelentkezési sorrendet. Ennek eljá-

rásrendje és határideje a jogszabályban rögzített.  A kialakított sorrendnek megfelelően a 

tanév rendjében szereplő határidőig a központi felvételi rendszerben a helyezési számokat 

rögzítjük.   

A Felvételi Központ visszajelzése után a tanulókat, és általános iskolájukat értesítjük a felvé-

telről vagy elutasításról.  A szülő, ha gyermekének felvételi kérelmét elutasította az iskola, 

fellebbezést nyújthat be a fenntartónak címezve (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hi-

vatal főigazgatója 1089. Budapest, Kálvária tér 7). A kereskedelem szakgimnáziumi osztály-

ban előírt egészségügyi feltételek aktuális szabályait az iskola weblapján tesszük közzé. 

A rendkívüli eljárás szabályai:   

Ha az tagintézményben 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 eredménye-

ket vesszük figyelembe.  

 A felvételi kérelmekről az iskola tagintézmény vezetője dönt.  

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

 

Tagintézményünk nyílt napot tart 2019. november 12-én az iskolában (3525. Miskolc, Hősök 

tere 1. A nyílt nap részletes programjától az iskola weblapján tájékoztatót teszünk közzé.  

 

A szakképzés megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

 

Karriertervező kiadvány elérhető a Miskolci SZC honlapján: http://www.miskolci-szc.hu/ 

 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 

 

Cím:  3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7. 

Telefonszám: +36 46 505290 

E-mail: titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu 

Honlap: www.blathy.hu 

Tagintézmény-vezető neve: Velenyák János 

Pályaválasztási felelős neve: Bachmann Károly 

E-mail címe: palyaorientacio_blathy@miskolci-szc.hu 

Képzési kínálat 

Szakgimnázium (5 éves technikumi képzés), XI. Villamosipar és elektronika ágazat 

Választható képzések és szakmairányok 
Tanulmányi 

terület kódja 

Automatikai technikus 0030 

Elektronikai technikus 0031 

Erősáramú elektrotechnikus 0032 

Ipari informatikai technikus 0033 

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

Általános felvételi eljárás: 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45.§, továbbá a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. 

melléklete alapján intézményünk központi írásbeli felvételi vizsgát szervez, szóbeli 

meghallgatást nem tartunk. 

 

Központi írásbeli vizsga: 

Jelentkezési határidő: 2019.12.06. (Tanulói jelentkezési lap benyújtásával) 

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2020.01.18. 10:00 

Helyszíne:3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7. 

A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2020.01.23. 14:00 

 

Az SNI tanulókra vonatkozó speciális kedvezmények elbírálását írásos kérelemben kell 

igényelni. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő 

jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani iskolánkhoz. A kérelmet az igazgató 

bírálja el. 



 
 

 

Jelentkezési határidő: 2020.02.19. 

 

Intézményünk kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának 

csatolását a jelentkezési laphoz. 

 

Felvételi rangsor kialakítása: 

A 7. osztály év végi és a 8. osztályos félévi osztályzatok (magyar, történelem, idegen nyelv, 

matematika, fizika, informatika), valamint a központi írásbeli eredménye alapján, amelyek 50-

50%-ban számítanak a felvételi eljárásban. 

Nem vehető fel intézményünkbe olyan SNI tanuló, aki matematika tantárgy értékelése alól 

felmentett. Annál a tanulónál, aki a magyar nyelv tantárgy értékelése alól felmentett, a 

matematika eredményének duplázásával történik a felvétel elbírálása. 

 

Felvételi követelmény: 

Villamosipari és elektronika ágazati képzésre az a tanuló vehető fel, aki megfelel az 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek. 

 

Integrált felkészítés: 

Beszédfogyatékos, valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetén 

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

Nyílt Napok: 2019. október 24-én 9,00 órától 

 2019. november 13-án 9,00 órától,  

 2019. december 04-én 9,00 órától. 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti  

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

Telefonszám: +36-46-530-432 

Cím: 3534 Miskolc, Gagarin utca 54. 

E-mail : igazgato@fazolaszki.hu 

Honlap: www.fazolaszki.hu  

Tagintézmény-vezető neve: Mokrai Attila  

Pályaválasztási felelős neve: Petendi György 

E-mail címe: igazgato@fazolaszki.hu  

Képzési kínálat   

SZAKGIMNÁZIUM (TECHNIKUM) Képzési idő 5 év.  

Tanulmányi 

terület kódja 
Ágazat A megszerezhető szakképesítés 

0040 XVIII. Faipar 
Faipari technikus 

 

0041 XV. Vegyész Vegyész technikus  

0043 V. Képző- és iparművészet 
Grafikus 

 

0044 V. Képző- és iparművészet 
Képző- és iparművészeti munkatárs (ötvös 

szakmairány) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SZAKKÖZÉPISKOLA (SZAKKÉPZŐ ISKOLA) Képzési idő: 3 év.  

Tanulmányi 

terület kódja 
Ágazat A megszerezhető szakképesítés 

0045 IX. Gépészet Ipari gépész 

0046 XVI. Építőipar Ács  

0047 XVIII. Faipar Asztalos 

0048 XV. Vegyész Vegyipari rendszerkezelő 

0049 XIV. Vegyipar Műanyagfeldolgozó 

0050 XVI. Építőipar Burkoló 

0051 XVI. Építőipar Festő, mázoló, tapétázó 

0052 XVI. Építőipar Kőműves  

0053 VIII. Épületgépészet Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

0054 VIII. Épületgépészet Víz-, és csatorna- rendszerszerelő  

0055 IX. Gépészet Hegesztő 

0056 IX. Gépészet Épület- és szerkezetlakatos 

0057 IX. Gépészet Gépi és CNC forgácsoló 

0058 IX. Gépészet Szerszám- és készülékgyártó 

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

Döntés a felvételről: kizárólag a tanulmányi eredmények alapján történik. 

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai: 

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.  

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

• a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges), 

• a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges). 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók felvétele: 

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

küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok: 

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

adott tanévben tanult egyéb tantárgyak közül a legmagasabb értékű osztályzattal rendelkezőt, 

valamint a jelentkezési laphoz csatolt szakértői véleményt vesszük figyelembe. 

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. 

A képző- és iparművészet ágazatra jelentkezőknek képességfelmérő foglalkozáson 

szükséges részt venniük, ahol alapvető rajz- és vizuális kompetencia vizsgálat történik (rövid 

rajz feladat elkészítése tanári segédlettel), illetve lehetőség van otthon elkészített munkák 

bemutatására is. A képességvizsgálat időpontja: 2020. február 26. 8.00 óra (3534 Miskolc, 

Gagarin utca 54.- iskola rajzterme). Akadályoztatás esetén pótnap: 2020. február 27. 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

 

Nyílt Nap: 2019. november 27.  

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma 

Cím: 3525 Miskolc, Palóczy utca 3. 

Telefonszám: + 36 46-500-930 

E-mail : kando@kkszki.hu 

Honlap: www.kkszki.hu  

Tagintézmény-vezető neve: Baghyné Urbán Ilona  

Pályaválasztási felelős neve: Illésné Zsemberi Betti 

E-mail címe:  betti200410@gmail.com 

Képzési kínálat   

Intézménytípus: szakgimnázium (technikum) Képzési idő 5 év. 

A meghirdetett tanulmányi területek 

XIII. Informatika 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 

technikus 
0060 

XIII. Informatika Szoftverfejlesztő és -tesztelő 0061 

XII. Távközlés 
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 

technikus 
0062 

XII. Távközlés Távközlési technikus 0063 

Figyelem! Az ágazaton belüli kimenetek átjárhatóak! 

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

Felhívjuk figyelmüket, hogy intézményünk a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát 

előírja és elfogadja a jelentkezők számára. 

Felvételink időpontja: 2020.01.18. 10.00. óra 

Pótfelvételi: 2020.01.23. 14.00. óra (orvosi igazolás bemutatása szükséges) 

 

 

 

 

 

 



 
 

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai,  

hozott és szerzett pontok 

 

A teljesítmények értékelésének módját és figyelembevételének arányait 

 

 Írásbeli felvételi eredmények: 50% 

Írásbeli vizsgán szerezhető felvételi pontok 

matematika 25 pont 

magyar 25 pont 

 Általános iskolai eredmények: 50%  

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

 

Hozott pontok a 7. év végi jegyek alapján 

magyar nyelv és irodalom (átlagolva) 5 pont 

történelem 5 pont 

matematika 5 pont 

fizika 5 pont 

idegen nyelv 5 pont 

Hozott pontok a 8. félévi jegyek alapján 

magyar nyelv és irodalom (átlagolva) 5 pont 

történelem 5 pont 

matematika 5 pont 

fizika 5 pont 

idegen nyelv 5 pont 

Összesített pontszám 100 pont 

Hiányzó tantárgy esetén az informatika tantárgy osztályzatát számítjuk be. 

 

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 Oktatási Hivatal honlapján megtalálható korábbi feladatsorok változatlanul alkalmasak a 

gyakorlásra 

 Írásbeli vizsgarész: matematika, magyar (szövegértés, logikai feladatok)  45-45 perc 

Szóbeli vizsga: nincs. 

Pályaalkalmassági követelmény az informatika és a távközlés ágazatban nincs. 

 

 

 

 

 



 
 

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

küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.)) EMMI rendelet 33. § (3) bekezdése szerint. 

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

véleménnyel összhangban a szülő és a tanuló kérelmére a következő kedvezményeket 

biztosítjuk: 

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

igény esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk, helyesírási mentesség esetén az összes 

pontszámot arányosan csökkentjük a javítási útmutató alapján. 

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

percet - igény esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk 

Az igénybe vett kedvezményeket az írásbeli vizsga értékelőlapján is feltüntetjük. 

 

A központi írásbeli vizsga szervezésére, illetve e vizsga eredményének a felvételibe 

történő beszámítására vonatkozó egyedi szabályok 

 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)) EMMI 

rendelet 40. § (3) bekezdés figyelembe vételével, a :  

 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. 

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

 

Nyílt nap(ok): 2019.10.24.  8.00. óra  és  2019.12.02.  8.00. óra 

Elérhetőségek: 

 Cím: 3525 Miskolc, Palóczy László u. 3. 

 Telefon: 46/500-930 

 Email: kando@kkszki.hu 

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

mailto:kando@kkszki.hu
https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma 

Cím: 3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1. 

Telefonszám +36-46/412-337; +36-46/508-939 

E-mail : iskola@koosk-misk.sulinet.hu 

Honlap: www.koosk-misk.sulinet.hu 

Tagintézmény-vezető neve: Bialkóné Gladics Beáta 

Pályaválasztási felelős neve: Tompa Mihály 

E-mail címe iskola@koosk-misk.sulinet.hu 

Képzési kínálat   

Intézménytípus: Szakgimnázium (Technikum) Képzési idő 5 év.  

Ágazat Szakképesítés 

Tanulmányi  

terület kódja 

XXIII. Környezetvédelem Környezetvédelmi technikus 0070 

XVI. Építőipar Hídépítő és -fenntartó technikus 0071 

XVI. Építőipar Magasépítő technikus 0072 

XVI. Építőipar Mélyépítő technikus 0073 

XVI. Építőipar Útépítő, vasútépítő, és fenntartó technikus 0074 

VIII. Épületgépészet Épületgépész technikus 0075 

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

 

Döntés a felvételről a tanulmányi eredmények alapján történik, központi írásbeli és szóbeli 

felvételi nincs. 

A hozott pontokba a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok számítanak az alábbi tantárgyakból:  

 

 
helye 



 
 

 történelem,  

 matematika,  

 fizika,  

 magyar nyelv, 

 irodalom. 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló a fent megjelölt tantárgyak valamelyikéből (matematika, magyar nyelv) értékelés 

és minősítés alóli mentességgel rendelkezik, akkor a jelentkezési lapon szereplő tantárgyak 

közül a legjobb osztályzattal minősített tárgy jegyét tekintjük a pontszámítás alapjának. Az 

azonos pontszámot elérő tanulók rangsorolása az intézmény Pedagógiai Programjában foglaltak 

szerint történik. 

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.) 

Egészségügyi alkalmassági vizsga: 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie a tanulóknak az iskola által kijelölt 

helyen és időpontban, amelyről a tanulók írásban kapnak értesítést. Az egyes ágazatok 

egészségügyi alkalmassági követelményeiről részletesebben az alábbi elérhetőségen 

tájékozódhatnak: 

http://pc1.koosk-misk.sulinet.hu/images/Download/2018-19/eugyi_alk.pdf 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

Nyílt napok:  

2019. november 7. 9 óra 

2019. november 28. 9 óra 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

 

 

http://pc1.koosk-misk.sulinet.hu/images/Download/2018-19/eugyi_alk.pdf
https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája,  

Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája  

 

Cím: 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A 

Telefonszám +36-46/562-200 

E-mail : titkarsag_martin@miskolci-szc.hu 

Honlap: http://www.martinjanos.hu/  

Tagintézmény-vezető neve: Lénárt György Lászlóné 

Pályaválasztási felelős neve: Hollóné Kalász Mónika 

E-mail címe: titkarsag_martin@miskolci-szc.hu 

Képzési kínálat 

Szakközépiskola (Szakképző iskola) Képzési idő 3 év. 

XIX.  Nyomdaipar Nyomdász 0130 

XVII.  Könnyűipar Bőrtermékkészítő 0131 

 

 Szakiskola 

Ágazat Szakképesítés 

Tanulmányi 

terület kód 

 

Képzési idő 

XVII. Könnyűipar 

Divatszabó 

(Női szabó 

szakmairány) st 

0132 

 

SNI 4 évf. előkészítővel 

XVIII. Faipar Asztalos st 
0133 

 

SNI 4 évf. előkészítővel 

V. Képző- és iparművészet 

Népi kézműves 

(Fazekas 

szakmairány) st 

0134 

 

SNI 4 évf. előkészítővel 

XXXIV. Kertészet és 

parképítés Parkgondozó st 
0135 

 

SNI 2 évf. előkészítővel 

XXV. Ügyvitel 

Számítógépes 

adatrögzítő st 
0136 

 

SNI 2 évf. előkészítővel 

XXXVI. Élelmiszeripar 

Sütőipari és 

gyorspékségi 

munkás st 

0137 

 

SNI 2 évf. előkészítővel 

 

 

http://www.martinjanos.hu/


 
 

Készségfejlesztő iskola 

Készségfejlesztő iskola 0138 

Készségfejlesztő iskola 0139 

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik.  

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, tanulmányi eredmény 

A szakképzőiskolai osztályainkban speciális környezet biztosítunk  (látás-, hallás-, mozgásban) 

akadályozott tanulók számára is. 

Az azonos eredményt elértek esetében a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) 

bekezdésének előírásai szerint járunk el. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt 

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

jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, 

feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt 

indokolja. 

A felvételről vagy az elutasításról a Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája értesíti a jelentkezőket.  

Szakiskolába, illetve készségfejlesztő iskolába, a felvétel, kizárólag a sajátos nevelési igényt 

megállapító szakértői bizottsági szakvéleménye alapján történhet. 

A számítógépes adatrögzítő részszaképesítésre jelentkezőknél, pályaalkalmassági 

követelmények felmérése szükséges. 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

 

Nyílt Nap(ok): 2019. november 22. 

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/


 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája 

Cím: 3450 Mezőcsát, Kossuth Lajos utca 12. 

Telefonszám +36-49-552-065 

E-mail : titkarsag_mezocsat@miskolci_szc.hu 

Honlap: www.csatigimi.hu  

Tagintézmény-vezető neve: Pásztor Éva  

Pályaválasztási felelős neve: Kápolnai László 

E-mail címe: gimnazium@csatigimi.hu 

 

Képzési kínálat 

Szakgimnázium (Technikum) Képzési idő 5 év. 

Ágazat  5/13. évfolyam végén 

megszerezhető szakképesítés 
Tanulmányi terület 

kódja 

XVII. Könnyűipar Könnyűipari technikus 0080 

 

Szakközépiskola (Szakképző Iskola) Képzési idő 3 év. 

Ágazat Megszerezhető szakképesítés Tanulmányi terület 

kódja 

XVII. Könnyűipar Bőrtermékkészítő 0081 

XXVI.  Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő 0082 

XXXVI.  Élelmiszeripar Pék 0083 

XXXVI.  Élelmiszeripar Pék-cukrász 0084 

IX.  Gépészet Hegesztő 0085 

III. Szociális  Gyermek- és ifjúsági felügyelő 0086 

 

Gimnázium Képzési idő 4 év 

Gimnázium 4 évfolyam Általános 0087 

 

mailto:gimnazium@csatigimi.hu


A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általános követelmények 

szerint 

2. Egészségügyi alkalmasság, illetve az adott szakma pályaalkalmassági 

követelményeinek való megfelelés 

 

A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA 

A felvételi a szakgimnáziumi (technikumi) képzésünkre jelentkezők számára felvételi eljárás 

nincs.  Egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés után a felvételi pontszámot kizárólag az 

általános iskolából hozott pontok adják. A felvételi a gimnáziumi képzésünkre jelentkezők 

számára felvételi eljárás nincs. A felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolából hozott 

pontok adják. Szakközépiskolai (Szakképző iskolai) képzéseink esetén az adott szakma 

pályaalkalmassági követelményeinek való megfelelés szükséges. Felvételi eljárás az ere a 

képzésekre jelentkezők számára nincs. A felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolából 

hozott pontok adják. 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA 

Szakgimnáziumi (Technikumi) képzés esetén: 

Általános iskolai 7. év végi 8. félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika érdemjegyeinek összege (max.40 pont) 

Gimnáziumi képzés esetén: 

Általános iskolai 7. év végi 8. félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika érdemjegyeinek összege (max.40 pont) 

Szakközépiskolai képzéseink esetén: 

Általános iskolai 7. év végi 8. félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika érdemjegyeinek összege (max.40 pont) 

Az intézményünkbe jelentkező SNI tanulók esetén speciális értékelési szabályokat 

alkalmazunk. Az értékelés alól felmentett, és emiatt egy adott tantárgyból érdemjeggyel nem 

rendelkező tanuló esetében egy másik tantárgyból kapott, legmagasabb értékű osztályzatot, 

valamint a jelentkezési laphoz csatolt szakértői véleményt vesszük figyelembe.  

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

 

Nyílt Nap(ok):  2019.11.11. 9.00. óra 

2019.12.02. 9.00. óra 

2020.01.13. 9.00. óra 

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma,  

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

 

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146. 

Telefonszám: 06-49/500-033 

E-mail: szlgimi@t-online.hu 

Honlap: www.szlgimi.hu  

Tagintézmény-vezető neve: Juhász Jánosné  

Pályaválasztási felelős neve: Barnóczky Lászlóné 

E-mail címe: barnoczkyne54@gmail.com  

Képzési kínálat   

Szakgimnázium (Technikum) Képzési idő 5 év. 

Ágazat 
Szakképesítés 

megnevezése 

Tanulmányi terület kódja 

XXIV. Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

0090 

XXIV. Közgazdaság 
Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

0091 

XXXVIII. Rendészet és 

közszolgálat 

Közszolgálati technikus 0092 

 

Gimnázium  

Gimnázium 4 évfolyam Általános 0093 

Gimnázium 4 évfolyam Humán 0094 

Gimnázium – Nyelvi 

előkészítő 

Nyelvi előkészítő - angol 0095 

Gimnázium 6 évfolyam Általános 0096 

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző: 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján, a felvételi kérelmek elbírálásának, 

rangsorolásának módja, szabályai részben foglaltak szerint. 

Vállakozási ügyviteli ügyintéző: 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján, valamint egészségügyi követelményeknek való 

megfelelés szükséges. 

 

 

 



 
 

Közszolgálati technikus: 

Felvétel a tanulmányi eredmények valamint egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés 

alapján.  

 

Gimnázium – általános, humán: 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján, a felvételi kérelmek elbírálásának, 

rangsorolásának módja, szabályai részben foglaltak szerint. 

Nyelvi előkészítő: 

Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 

eredménye és a szóbeli vizsga alapján. 

 

Gimnázium – 6 évfolyamos: 

 Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai: 

- a tanulmányi területen megjelöltek szerint szerzett pontszámok: 

hozott pontszámok: 5., 6., 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar 

nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem 

6 évfolyamos képzésben: 5. év végi, 6. félévi eredmények 

 

- azonos pontszám esetén, a hátrányos helyzetű, lakóhelye az adott településen van, 

végül speciális szabályként a tanuló testvére intézményünk tanulója. 

A teljesítmények értékelésének módja és figyelembevételének arányai: 

Közszolgálati technikus: 

- hozott pontszám (100 pont) + pályaalkalmassági teszt (50 pont) 

Nyelvi előkészítő: 

- 50% - írásbeli (100 pont) + 25% - szóbeli (50 pont)+ 25% - hozott pontok (50 pont) 

 

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

küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok: 

Minden tanulmányi területen a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozóan a pontszámokat arányosítva 

számítjuk. 

A szóbeli vizsga követelményei és időpontja: 

A szóbeli felvételi követelményei:  

- az elbeszélgetés motivációs beszélgetés, magyar nyelven. 

 

 

Témakörök: 1. Appearance, 2. Pets, 3. At the doctor’s, 4. Family, 5. Holiday, 6. House,  

7. London, 8. School, 9. Sport, 10. Weather – Seasons – Clothes 

 

A szóbeli vizsga időpontja: 2020. 02.27., 28., 29. 

 



 
 

Helye: Mezőkövesdi Szent László Gimnázium  - 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 146. 

Pályaalkalmassági követelmények: 

Fizikai (erőnléti ) alkalmassági tesztek  

1.      2000m- es síkfutás 

2.      Hasizom gyakorlat (felülés) 

3.      Mellső fekvő támaszban karhajlítás- nyújtás 

4.      Hajlított karú függés húzódzkodó rúdon 

5.      Inga futás 4x10 m vagy helyből távolugrás 

 

 

A gyakorlatok rövid leírása 
  

1.      2000m- es síkfutás:  Az iskola atlétikai futópályáján.  

         az adott táv teljesítése időre 

2.      Hasizom gyakorlat: tornateremben, bordásfalnál hanyatt fekvés hajlított lábbal derékszögben, 

lábfej a bordásfal alsó foka alatt, tarkóra tartással. Könyökkel térd érintés. (1 perc folyamatos 

végrehajtás) 

3.      Mellső fekvő támaszban karhajlítás- nyújtás(30 mp időtartamban):  

         kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz a talajon (karok váll szélességben, 

nyújtva előre néző ujjakkal, törzs egyenes, térd nyújtott, lábak összezárva, fej 

mérsékelten emelt) 

         1. ütem: mindkét kar hajlítása, hogy a mellkas az aláhelyezett tárgyat érintse 

         2. ütem: mindkét kar nyújtása (kiinduló helyzet) 

4.      Hajlított karú függés:  

         kh.: függés, karok váll szélességben, alsó madárfogással, áll a rúd fölött, mely 

nem érhet a rúdhoz. A helyzet megtartása mért időre. 

5.      Ingafutás: a 4x10 m- es táv időre való megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 1 méterre lévő 

két vonal közt fut. Fordulónként lábbal érinteni kell a vonalat. (időmérés: tizedes pontossággal)  

Helyből távolugrás: Az ugró vonal mögül helyből karlendítéssel páros lábról elugrás a 

legnagyobb távolságra. (mérés a távolugrás szabályai szerint) 

A pályaalkalmassági vizsga időpontja: 2020.02.29. 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

 

Nyílt Nap(ok):  

- 2019. november 12. 09:00-tól 

- 2019. november 13. 14:00-tól 

- 2019. december 04. 09:00-tól 

- 2019. december 04. 16:00-tól – a 6. évfolyamos képzésre jelentkezőknek 

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

 

 

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 

Cím:      3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20. 

Telefonszám     +36 46 365 912, +36 46 360 125 

E-mail     titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu 

Honlap    www.szemere.miskolc.hu 

Tagintézmény-vezető neve  Szabó András 

Pályaválasztási felelős neve  Veres János 

E-mail címe    palyaorientacio_szemere@miskolci-szc.hu 

 

Képzési kínálat 

Szakgimnázium (Technikum) Képzési idő 5 év.  

9-13. évfolyam 

Szakgimnáziumi (technikumi) 

ágazati képzés 9. évfolyamon 
Szakképesítés megnevezése 

Tanulmányi 

terület kódja 

XXII. Közlekedésgépész 
Gépjármű mechatronikai 

technikus 
0100 

XXX. Szépészet Fodrász 0101 

XXX. Szépészet Kozmetikus technikus 0102 

XXXVII. Sport 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével)  

-sportszervező 

0103 

XXXVIII. Rendészet és 

közszolgálat 

Közszolgálati technikus 

(Közigazgatási ügyintéző 

vagy rendészeti technikus 

szakirány) 

0104 

 

 



 
 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

A felvétel feltétele 

Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés 

pályaalkalmasság: Közszolgálati technikus, illetve 

Sportedző (a sportág megjelölésével) -sportszervező 

képzésre jelentkezők számára  

Integrált felkészítés: hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek (kivéve a közszolgálati technikus 

képzés esetén!) 

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján 

Helyi felvételi eljárás: központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges 

Felvételi rangsor kialakítása: a felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolai 

tanulmányi eredmények alapján számítjuk:  

7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi 

osztályzatainak összege a következő tantárgyakból:  

magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és 

irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, 

matematika (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 60 

pont 

Eltérés az általános felvételi eljárástól 

Sport tanulmányi területek esetén: 

Az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege 

a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 

2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, matematika, testnevelés (2-szeres súllyal), 

biológia (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 90 pont. (Amennyiben az SNI tanulónak 

valamelyik felvételi tárgyból nincs osztályzata, abban az esetben pontszámát a nem SNI 

tanulók maximális pontszámához viszonyítva, arányosítás útján állapítjuk meg.) 

Képesség- és készségfelmérés: 

A Sportedző (a sportág megjelölésével) -sportszervező, illetve a Közszolgálati technikus 

képzésre jelentkező tanulóknál az általános állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát mérjük 

fel (részletek az iskola honlapján): 

https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2019.pdf). 

 

 

 

https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2019.pdf


 
 

Képesség- és készségfelmérés időpontjai a jelentkezők számára: 

Közszolgálati technikus képzésre jelentkezők számára: 

 Helyszín: 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20. 

2020. március 2-3. (hétfő-kedd) 12 óra 

Pótidőpont: 2020. március 9. (hétfő) 12 óra 

Sportedző (a sportág megjelölésével) -sportszervező képzésre jelentkezők számára: 

2020. március 5. (csütörtök) 12 óra 

Pótidőpont: 2020. március 10. (kedd) 12 óra 

Aki a felmérésen „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét 

elutasítjuk. A „megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a 

rangsorolásban. 

A Képesség- és készségfelmérés „megfelelt” minősítése egyúttal a pályaalkalmassági 

feltételeknek való megfelelést is jelenti. 

Szakközépiskola (Szakképző iskola) 

9-11. évfolyam Képzési idő 3 év.  

Szakközépiskola (Szakképző 

iskola) képzés 9. évfolyamon 
Szakképesítés megnevezése 

Tanulmányi 

terület kódja 

XXII. Közlekedésgépész Gépjármű mechatronikus 0105 

XI. Villamosipar és elektronika Villanyszerelő 0106 

XI. Villamosipar és elektronika Elektronikai műszerész 0107 

III. Szociális Szociális ápoló és gondozó 0108 

XXXVIII. Rendészet és 

közszolgálat 
Rendészeti őr 0109 

XVII. Könnyűipar Divatszabó 0110 

XXII. Közlekedésgépész Járműfényező 0111 

XXII. Közlekedésgépész Karosszérialakatos 0112 

 



 
 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

A felvétel feltétele 

Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés 

pályaalkalmasság: a rendészeti őr képzésre jelentkezők 

számára  

Integrált felkészítés: hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek (kivéve a rendészeti őr képzés 

esetén!) 

Általános felvételi eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján 

Helyi felvételi eljárás: központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges 

Felvételi rangsor kialakítása: a felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolai 

tanulmányi eredmények alapján számítjuk:  

7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi 

osztályzatainak összege a következő tantárgyakból:  

magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és 

irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, 

matematika (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 60 

pont 

Eltérés az általános felvételi eljárástól 

Képesség- és készségfelmérés: 

A rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál az általános állóképességet, erőnlétet, 

mozgáskultúrát mérjük fel (részletek az iskola honlapján: 

https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2019.pdf). 

Képesség- és készségfelmérés időpontjai a jelentkezők számára: 

Rendészeti őr képzésre jelentkezők számára: 

2020. március 2-3. (hétfő-kedd) 12 óra 

Pótidőpont: 2020. március 9. (hétfő) 12 óra 

Aki a felmérésen „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét 

elutasítjuk. A „megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a 

rangsorolásban. 

A rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál a képesség- és készségfelmérés „megfelelt” 

minősítése egyúttal a pályaalkalmassági feltételeknek való megfelelést is jelenti. 

 

https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2019.pdf


 
 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

Nyílt Nap(ok):  

2019. november 11. (hétfő) 9 óra 

2019. november 25. (hétfő) 9 óra 

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/


 
 

Miskolci Szakképzési Centrum 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre 

(OM azonosító: 203060) 

 

Tagintézmény 

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

Cím: 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. 

Telefonszám: +36-46/508-252 

E-mail : titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu 

Honlap: www.mszc-szentpali.hu 

Tagintézmény-vezető neve: Szabóné Trum Tünde  

Pályaválasztási felelős neve: Nagy Tamás Tiborné  

E-mail címe: titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu 

Képzési kínálat   

Szakgimnázium (technikum) Képzési idő 5 év. 

Ágazat Szakképesítés 
Tanulmányi 

terület kód 

XXVII.. 

Vendéglátóipar 
Cukrász szaktechnikus 0120 

XXVII. 

Vendéglátóipar 
Szakács szaktechnikus 0121 

XXVII. 

Vendéglátóipar 
Vendégtéri szaktechnikus 0122 

 

Szakközépiskola (szakképző iskola) Képzési idő 3 év. 

Ágazat Szakképesítés 
Tanulmányi 

terület kód 

XXVII. 

Vendéglátóipar 
Cukrász 0123 

XXVII. 

Vendéglátóipar 
Pincér-vendégtéri szakember 0124 

XXVII. 

Vendéglátóipar 
Szakács 0125 

XXVI. 

Kereskedelem 
Kereskedelmi értékesítő 0126 



 
 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje 

Szakgimnázium (technikum) Képzési idő 5 év. 

0120: Cukrász szaktechnikus 

0121: Szakács szaktechnikus 

0122: Vendégtéri szaktechnikus 

A turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzései érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárulnak. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a felsőoktatásban való 

továbbtanulásra, középfokú szakirányú tanulmányok folytatására, valamint a munkaerő-

piacon való elhelyezkedésre. 

Felvételi eljárás rendje 

1. A tagintézmény a szakgimnáziumi (technikum) felvételi kérelmekről a tanulmányi 

eredmények és a központi írásbeli vizsga pontszámai, valamint az egészségügyi és 

pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye 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 

tantárgyak osztályzatára adott pontszám (max. 5 x 5 = 25 pont). Így évfolyamonként 

maximum 25 pont szerezhető, összesen 50 pont. 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 központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát minden 

esetben kérjük a jelentkezési laphoz csatolni. 

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 (szakképző iskola) Képzési idő 3 év. 

0123: Cukrász 

0124: Pincér-vendégtéri szakember 

0125: Szakács 

0126: Kereskedelmi értékesítő 

A szakközépiskolai képzések, melyek időtartama 3 év, piacképes szakképesítés 

megszerzésével zárulnak. A végzett fiatalok számára nyitott az út további szakképzettségek, 

valamint érettségi megszerzésére, és a munkaerő-piacon való elhelyezkedésre. 

Felvételi eljárás rendje 

A tagintézmény a szakközépiskolai felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények 

alapján, valamint az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye 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 

tantárgyak osztályzatára adott pontszám (max. 5 x 5 = 25 pont). Így évfolyamonként 

maximum 25 pont szerezhető, összesen 50 pont, majd az így kapott pontszámot 

megkétszerezzük (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.  

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei 

 

Pályaorientációs nap: 2019. november 14., 09:00 – 13:00 

(helyszín: a tagintézmény; 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.) 

Nyílt Nap: 2019. november 14., 13:00 

(helyszín: a tagintézmény; 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.) 

Pályaválasztási kiállítás: 2019. november 20-21. (helyszín: Miskolci Generali Aréna) 

Pályaorientációs szülői értekezlet: 2019. november 28. 

(helyszín: a tagintézmény; 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.) 

Pályaorientációs osztályfőnöki órák: telefonon történő egyeztetés után, igény szerint 

folyamatosan 2019 novemberétől. 

Közoktatási intézmények pályaorientációs napján való megjelenés előadásokkal, 

interaktív foglalkozásokkal: telefonon történő egyeztetés után, igény szerint folyamatosan 

2019 novemberétől 

Pályaorientációs szakkör: 2020. március-április 

 

Szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége: 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

http://www.miskolci-szc.hu/ 

 

 

 

https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
http://www.miskolci-szc.hu/
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