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Ajánló 

 
 

 

Kedves Tanulók! 

Tisztelt Szülők! 

Tisztelt Pedagógusok! 

 

 

 

Az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ kiadvánnyal segíti az általános iskolai 

tanulmányokat befejező diákok továbbtanulását. Pályaválasztási tájékoztató a somogyi középiskolák 

továbbtanulási kínálatát mutatja be, ezzel kívánunk segítséget nyújtani szülőknek, tanulóknak a középfokú 

intézmény választásához. Az összeállított segédanyagban ismertetjük a felvételi eljárás menetét, ütemezését, 

a fontosabb jogszabályokat. 

 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az új törvényi szabályozásokhoz illeszkedően átalakult a továbbtanulás 

menete, így kérjük, figyelmesen tanulmányozzák kiadványunkat! 

 

A pályaválasztás előtt álló diákok döntése meghatározó jelentőségű, ezért fontos, hogy minden információ a 

rendelkezésükre álljon. Javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjanak a középiskolák honlapjairól is, melyek 

elérhetőségeit is megtalálják az összeállított segédanyagban. 

 

Szeretnénk jelezni, hogy azok a tanulók, akik egyetlen általuk megjelölt intézménybe sem nyertek felvételt, 

fellebbezésüket Stickel Péter, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti 

Tankerülete címzéssel bármelyik, a felvételt elutasító intézmény igazgatójának benyújthatják. 

 

Segíti a megfelelő középiskola kiválasztását, ha a végzős diákok részt vesznek az intézmények nyílt napjain: 

a személyes benyomások, a diákokkal, tanárokkal való találkozások, a tanórai részvételi lehetőségek 

meghatározó jelentőségűek lehetnek! 

Bízom abban, hogy a pályaválasztási tájékoztató összeállításunk segítségükre lesz abban, hogy minden tanuló 

az érdeklődésének és igényének megfelelő középfokú intézményben folytassa sikeres tanulmányait! 

 

Kaposvár, 2015. november 9. 

 

                                                           Tisztelettel: Dr. Kis Szilvia 

                                                                               mb. főosztályvezető 

                                                                              Oktatási Hivatal 

                                                                       Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 
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Alapinformációk 

 
A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő: 

- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

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

- 28/2015. (V.28.) EMMI (a 2015/2016. tanév rendje) rendelet 2. számú melléklete  

 

A tagintézmények belső szabályait rögzítő dokumentumok a felvételi alapelveit rögzítik: 

- A Pedagógiai Program  

- Az SZMSZ tartalmazza a tanulók felvételét a tanulói jogviszony létrejöttét, megszüntetését. 

- Iskolai Házirend  

 

2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 

Hazánkban - a törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-

oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik élet- évének 

betöltéséig tart. A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában Köznevelési Hídprogram 

keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.  

A középfokú iskola és a kollégium - jogszabályban meghatározott keretek között - állapíthatja meg a tanulói 

jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítésének tanulmányi feltételeit (felvételi követelményeit). A 

középfokú iskola és a kollégium a felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló rendelet által 

meghatározott időben a felvételi tájékoztatóban köteles nyilvánosságra hozni. A szakképző iskola a felvételt 

a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények 

teljesítéséhez kötheti.  

Középiskolában központi írásbeli felvételi vizsga szervezhető. Helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli 

vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a 

jelentkezők száma több mint kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát.  

A tanulók rendszeres nevelés-oktatása, az érettségi vizsgára, a szakképzésről szóló törvényben meghatározott 

kivétellel a szakmai vizsgára, valamint a művészeti alapvizsgára történő felkészítése az iskola feladata. A 

tanuló vizsgára történő felkészítése a kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. A vizsgára történő 

felkészülést az iskola a választható tanórai foglalkozások keretében segíti.  

A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú 

iskolai végzettséget tanúsít. A középiskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány 

középfokú végzettséget tanúsít. Középfokú végzettségnek minősül továbbá a szakképzésről szóló törvényben 

meghatározott szakiskolai végzettség.  

A gimnáziumban és a szakközépiskolában a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam előzheti meg, 

feltéve hogy a gimnázium, a szakközépiskola a külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel.  

A gimnázium négy, hat vagy nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc - évfolyammal 

működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. A gimnázium a 

tehetséggondozás speciális feladatának ellátására akkor működhet hat vagy nyolc évfolyammal, ha az ott folyó 

oktatás külön jogszabályban meghatározott emelt szintű követelményeknek megfelel.  

A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai 

továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy 

középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakközépiskolában a 
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tizenkettedik 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 történő felkészítés folyik. A szakközépiskolában az 

Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör 

betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a 

szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.  

A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös 

elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv 

szerinti közismereti képzés mellett.  

Ha a művészeti szakközépiskola a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a szakképzés 

és az iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat 

(párhuzamos oktatás). Párhuzamos oktatás esetén a tanuló az iskolai nevelés-oktatás szakasza és a szakképzés 

követelményeit ugyanabban az iskolában, eltérő évfolyamokon is teljesítheti, a szakképzési kerettantervben 

meghatározottak szerint a nevelő és oktató munka az ötödik, hetedik vagy a kilencedik évfolyamon kezdődhet, 

a tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.  

A szakiskolának - a speciális és készségfejlesztő szakiskola kivételével, továbbá a szakképzésről szóló 

törvényben meghatározott szakiskolai képzési formák kivételével - három, az adott szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában 6 foglaló 

szakképzési évfolyama van. A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, kerettantervben 

kiadott szakképesítések körében folyhat szakképzés. A közismereti oktatás a szakiskolában a szakiskolai 

közismereti kerettanterv alapján folyik. A szakiskolában a szakmai vizsgára törté- nő felkészítésre vonatkozó 

további rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény határozza meg. A szakiskolában, ha a művészeti 

szakmai vizsgára készít fel, párhuzamos oktatás is folyhat.  

A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára. 

Alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakiskolába történő felvétel feltétele:  

a) a tizenhatodik életév betöltése, és 

 b) a szakiskolában szervezett Köznevelési Hídprogram szerinti tanév teljesítése. 

 

 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a szakiskola 

 a) speciális szakiskolaként működik, ha a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladásra 

képteleneket készíti fel szakmai vizsgára, vagy nyújt részükre munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges 

ismereteket; az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott,  

b) készségfejlesztő speciális szakiskolaként működik, ha a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére 

biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő 

munkafolyamatok elsajátítását; az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.  

Az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztő szakiskola előkészítő szakiskolaként működik, ha a 

nevelés-oktatás kizárólag a kilencedik-tizedik évfolyamon folyik. A tanuló a kilencedik-tizedik évfolyamon 

felkészülhet a speciális szakiskola vagy a készségfejlesztő szakiskola szakképzési évfolyamán történő 

továbbtanulásra.  

A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, 

szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges 
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ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és 

személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel.  

Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert 

felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. A Híd I. 

programban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési 

utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat. 

A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó 

tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a 

munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A Híd I. program keretében a tanuló középfokú 

iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező 

iskola tanúsítványt állít ki. A Híd I. programot úgy kell megszervezni, hogy az érintett tanulók számára - igény 

esetén - biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés.  

A Köznevelési Hídprogramok keretében a tanulók komplex fejlesztését szolgáló tevékenységek, 

foglalkozások és programok a délelőtti és délutáni időszakban arányosan elosztva kerülnek megszervezésre. 

A Köznevelési Hídprogramok keretein belül szervezhető olyan osztály is, amely az Országos Képzési 

Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítések körében folytatott szakiskolai képzés 

megkezdésére készíti fel azokat a tanulókat, akik általános iskolai tanulmányaikat a tankötelezettségük végéig 

nem tudták teljesíteni és hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be sikeresen. Köznevelési 

Hídprogramok általános és középfokú iskolában - a kormány által szabályozott keretek között - szervezhetők. 

 A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges 

feltételeket biztosítja, ha 

 a) a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, 

nemzetiségi nyelven vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz,  

b) a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt szükséges.  

Kollégiumi nevelés-oktatás és lakhatáson kívüli ellátás biztosítható annak a tanulónak is, akinek férő- hely 

hiányában nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani (externátusi ellátás). 

 

 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi  

eljárás szabályai 
 

26. § (1) Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás 

keretében vehető fel. 

(2) A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben határozza meg. 

27. § (1) A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap (a 

továbbiakban: felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani a középfokú iskolába és a Felvételi Központba. 

A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kell 

benyújtani és elbírálni. 

(2) Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről 

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények), vagy 

b) középiskola esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal 

megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredménye, vagy 

c) középiskola esetén a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei 

alapján dönthet. 
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(3) A (2) bekezdésben tanulmányi eredmények alatt kizárólag a középfokú iskolába felvételiző tanuló 

általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő 

osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése, 

minősítése nem számítható be. 

(4) Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező tanulók szövegértési 

kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapjai helyett helyben 

készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat. 

(5)57 Ha a középfokú iskola a művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen hirdet felvételt, a (2) 

bekezdésben meghatározottak mellett további képességek, készségek meglétét is vizsgálhatja. 

28. § (1) Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képesség felmérési 

vizsgálat követelményeinek. 

(2) A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvételt egészségügyi, pályaalkalmassági feltételekhez 

kötheti. 

(3)58 

(4) A speciális szakiskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 

szakvélemény alapján történhet. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben szereplő, valamint a 27. § (5) bekezdésben meghatározott szempontok 

vizsgálatának eredménye a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában 

nem játszhat szerepet. 

(6) A felvételi eljárás költségei a szülőre, tanulóra nem háríthatók át. 

29. § (1) A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azok részére, akik 

a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba, 

b) a hat évfolyamos gimnáziumba, 

c) a középfokú iskola kilencedik évfolyamára jelentkeznek. 

(2)59 A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a vizsgált kompetenciák és az iskolai évfolyamok 

szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A feladatlap-készítő bizottság elnökből és tagokból 

áll. A bizottságok elnökét az oktatásért felelős miniszter, tagjait a hivatal kéri fel. 

(3) A bizottság az elnök irányításával működik. Az elnök felelős a feladatlapok, javítási-értékelési 

útmutatók szakszerű elkészítéséért, tartalmi és formai megfelelőségéért. 

(4)60 Amennyiben a középiskola valamely tanulmányi területen felvételi eljárásában a jelentkezők számára 

egyik vagy mindkét tárgyból előírja a központi írásbeli vizsgát, az adott évfolyamra történő felvételi eljárás 

során köteles mindkét tárgyból meghirdetni és megszervezni azt. 

(5)61 A központi írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan középiskola köteles elfogadni, amelyik 

előírta az adott központi írásbeli vizsgán való részvételt, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik iskolában 

vett részt a vizsgán. 

30. § (1)62 A középfokú felvételi eljárást a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (a 

továbbiakban: KIFIR rendszer) kell lebonyolítani. A KIFIR rendszert a felvételi eljárás meghatározott 

szakaszaiban a felvételt hirdető középfokú iskoláknak, a központi írásbeli vizsgát szervező középiskoláknak, 

vagy az általános iskoláknak kell használniuk. Az információs rendszerben rögzített adatok hitelességéért 

annak az intézménynek az igazgatója felel, amelyik az adat rögzítésére jogosult. 

(2) A KIFIR rendszer tartalmának meghatározása és ellenőrzése a hivatal feladata. 

31. § (1) Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú 

iskolai felvételi eljárás rendjéről. 

(2) Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy 

gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy 

ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, 

és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania. 

32. § (1) A hivatal szeptember 30-áig honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza az adott 

tanévre vonatkozóan a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

(2)63 A középfokú iskola a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait az (1) bekezdés szerinti 

közlemény alapján állapítja meg, és október 20-áig rögzíti a KIFIR rendszerben. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj56id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj57id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj58id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj59id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj60id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj61id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj62id75f
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(3)64 A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a 

KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi. 

(4) A felvételi tájékoztató tartalmazza 

a) a középfokú iskola OM azonosítóját, telephelyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az 

azokat jelölő belső kódokat, 

b) a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, 

c) a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a 27. § (2) 

bekezdésében szereplő szempontok alapján a teljesítmények értékelésének módját és figyelembevételének 

arányait, 

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

vonatkozó speciális elbírálási szabályokat, 

e)65 ha az iskola szóbeli vizsgát vagy a 27. § (5) bekezdése szerinti képesség-, készségfelmérést szervez, a 

vizsga vagy a felmérés követelményeit, időpontját és helyét, 

f) ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást, 

g) ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a gimnáziumi, szakközépiskolai, 

szakiskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a pedagógiai 

programban meghatározott feltételekkel léphet a gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai évfolyamokra. 

33. § (1)66 A középfokú felvételi eljárásban - a 27. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak a hivatal által 

szervezett központi írásbeli vizsga tartható. 

(2) A tanuló a központi írásbeli vizsgára való jelentkezését a hivatal által e célra kiadott jelentkezési lapon 

a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig küldheti meg közvetlenül valamely 

általa választott, központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe. 

(3)67 Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga 

jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A 

központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza 

meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. 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. 

(4) Az írásbeli vizsgát szervező intézmény a KIFIR rendszerben a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott időpontig rögzíti a vizsgázók jelentkezési adatait. A hivatal a rögzített adatok 

alapján állítja össze az intézmények számára az írásbeli vizsga feladatlap csomagjait. 

34. § (1) A központi írásbeli vizsga a hivatal által megküldött feladatlapok megoldásából áll. A központi 

írásbeli vizsgát szervező iskola által biztonságos csomagolásban átvett feladatlap csomagok kibontása a 

csomagon megjelölt időpontban háromtagú, a nevelőtestület tagjaiból álló bizottság előtt történik. A felbontás 

helyét, időpontját, a csomag - sértetlen vagy sérült, felbontott - állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

(2)68 A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatójának biztosítania kell a hivatal által 

működtetett elektronikus üzenetküldő rendszer folyamatos figyelemmel kísérését minden vizsganapon. A 

figyelemmel kísérést a vizsga kezdete előtt legalább harminc perccel meg kell kezdeni, és az írásbeli vizsgára 

meghatározott időtartam letelte után harminc percig kell folytatni. 

(3) A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint 

az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg 

az általuk elkészített és az iskola által kiértékelt dolgozatokat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó 

észrevételek megtételének szabályairól. 

(4) A központi írásbeli vizsga során a vizsgaszervező iskola biztosítja a tanári felügyeletet. A 

vizsgateremben a tanulók ültetési rendjét úgy kell kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és 

ne segíthessék. A vizsga során - a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók részére a 33. § (3) bekezdés alapján adott igazgatói engedélyben meghatározott 

eltéréssel - a feladatlap-készítő bizottságok által meghatározott, a hivatal honlapján közzétett, a tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendelet szerinti jelentkezési határidőig nyilvánosságra hozott és az egyes feladatlapokon is 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj63id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj64id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj65id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj66id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj67id75f
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feltüntetett segédeszközök használhatók. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 

munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 

35. § (1) A vizsga dolgozatainak javítását a hivatal által kiadott javítási-értékelési útmutató alapján kell 

elvégezni. A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legkésőbb a vizsga napját követő napon a 

hivatal a honlapján közzéteszi. 

(2)69 Az írásbeli vizsgát szervező intézmény a KIFIR rendszerben rögzíti a vizsgán való részvétel tényét, a 

33. § (3) bekezdés alapján biztosított speciális körülményeket, a vizsgaeredményeket, valamint elvégzi az 

értékelő lapok előállítását, kinyomtatását, hitelesítését. 

(3) Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az 

igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot 

készíthet, és - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre 

észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt 

dolgozatáról másolatot kell készíteni. 

(4) A megtekintéshez - az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) 

kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban 

adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási 

kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

(5) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola 

az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő 

indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. 

(6) Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 

egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola 

a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a 

hivatalnak. 

(7) A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, 

megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus 

úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. 

36. § (1) Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola - a hivatal által kiadott, a vizsga részletes 

eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt 

személy aláírásával hitelesített értékelő lapon - közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. 

(2)70 A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az értékelőlap 

alapján állapítja meg. A felvételi dolgozat vagy annak másolata a jelentkezőtől nem kérhető. 

(3) A központi írásbeli vizsgán elérhető maximális pontszám a felvételi eljárás eredményének 

megállapításakor a felvételi eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény, összpontszám ötven 

százalékánál nem lehet kevesebb. 

(4)71 Ha a középiskola a 27. § (4) bekezdése szerint helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési 

feladatsort használ, az e feladatsorral elérhető maximális pontszám legfeljebb az írásbeli vizsgán elérhető 

maximális pontszám ötven százaléka lehet, a fennmaradó legalább ötven százalékot pedig a központilag 

kiadott egységes matematika-feladatsor megoldása alapján kell számítani. 

37. § (1) Az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. 

A felvételi lapokat - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - az általános iskola a kitöltéséhez szükséges 

adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú 

iskolába, valamint a Felvételi Központba. 

(2)72 Ha a kiskorú tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra jelentkezik, a 

felvételi lapjait a szülő is kitöltheti és a jelentkezési lapot közvetlenül megküldheti a felvételt hirdető 

középiskolába, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba. A szülő kérése alapján az általános iskola is 

megszervezheti a felvételi lapok kitöltését és továbbítását. 

(3) Ha a jelentkező nincs tanulói jogviszonyban, vagy tanulmányait külföldön végzi, a felvételi lapokat a 

jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő tölti ki és a jelentkezési lapot a felvételt hirdető középfokú 

iskolába, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba küldi meg. 

(4)73 A felvételi kérelmet a 27. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani. A felvételi lapok többszörözhetők. 

Ha a felvételi kérelmet nem az e rendeletben foglaltak szerint nyújtották be, a kérelemben érintett középfokú 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj68id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj69id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj70id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj71id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj72id75f
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iskola szükség esetén a hiányok nyolc napon belüli pótlására szólítja fel a kérelem benyújtóját. E határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

(5) A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a 

jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá. A felvételi 

lapokat az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskolának akkor is továbbítania kell, ha azt a 

jelentkező nem írja alá. Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, 

korlátozta, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan 

cselekvőképes, továbbá akkor sem, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában 

ténylegesen akadályozott. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia, hogy a másik szülő 

aláírására nincs szükség. A nagykorú, cselekvőképes személy felvételi lapjait a jelentkező írja alá. 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskola a tanuló felvételi lapjait, ha azt a külön 

élő szülő nem írta alá, abban az esetben is továbbítja, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezéséről a 

bíróság döntött, vagy a szülők a bírósági eljárást nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind 

a két szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság vagy a bíróság hatáskörébe tartozik. 

(7) A felvételi lapok aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a jelentkező személyes adatait a középfokú 

iskola, a hivatal, a Felvételi Központ és a kormányhivatal a felvételi eljárás törvényes lefolytatása érdekében 

kezelje. Ha a jelentkező a 40. § (1) bekezdése szerinti felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazását 

kéri, az erre vonatkozó nyilatkozatát és az egyéni adatát, jeligéjét a jelentkezési lapra rá kell írnia. 

38. § (1) Az általános iskola által előállított és a 37. § (5) bekezdése szerint aláírt felvételi lapokra az 

általános iskola további bejegyzést nem tehet. Indokolt esetben felhívja a tanuló, a szülő figyelmét a hiányzó, 

a hibás adatokra, továbbá kezdeményezi azok kijavítását. A jelentkezési lapnak az általános iskolai tanulmányi 

eredményekre vonatkozó részét - a 37. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - az általános 

iskola igazgatója aláírásával hitelesíti. 

(2) A jelentkező több jelentkezési lapot nyújthat be. Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethető fel. 

Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető. A jelentkezési lapokon a tanulmányi 

területnek a 32. § (2) bekezdése szerinti belső kódját minden esetben fel kell tüntetni. 

(3) A felvételi kérelem benyújtásához a jelentkező számára jelentkezési lapjai számától függetlenül két 

példányban tanulói adatlapot kell kiállítani. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a kiállított jelentkezési lapok 

számát, több tanulmányi terület esetén feltüntetve azoknak a jelentkező által meghatározott rangsorát. A 

rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni. 

(4) A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon 

feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg. 

(5)74 Az általános iskola a tanulói adatlap első példányának 37. § (1) bekezdés szerinti elküldése után a 

tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és a tanév végéig megőrzi oly módon, hogy ahhoz - az e 

rendeletben meghatározott módosítási lehetőségen kívül - ne lehessen hozzáférni. 

(6) Az általános iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban egy 

alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A 

módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során új középfokú iskola nem 

jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon 

feltüntetett középfokú iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor 

megváltoztatható. Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, érintett középfokú 

iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába 

eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban 

kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a 

Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak. A 37. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott 

esetekben a módosító tanulói adatlapot a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő küldheti meg a Felvételi 

Központnak. 

(7) Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a 

szülőt a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről. 

39. § (1) Ha a középfokú iskola szóbeli vizsgát szervez, a vizsga kérdései a Nat általános iskolai 

követelményrendszerére és a középfokú iskola pedagógiai programjában meghatározott a felvételi 

tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. 
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(2) A szóbeli vizsgára a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kerülhet 

sor. A 27. § (5) bekezdésében és a 28. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott eljárásokat ugyanezen időszak 

végéig le kell zárni. A szóbeli vizsgákra a középfokú iskola legalább három napot köteles kijelölni. 

(3) A szóbeli vizsgán elérhető eredmény a felvételi eljárás eredményének megállapításakor a felvételi 

eljárás egészében megszerezhető összpontszám huszonöt százalékánál nem lehet több. 

(4) A szóbeli vizsga nyilvános, amelyet az iskola igazgatója indokolt esetben korlátozhat. 

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. 

(2)75 A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott tanulmányi 

területre jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező (1) bekezdésben meghatározott azonosító adata 

mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által 

meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. 

(3)76 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, telephelye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt 

indokolja. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. 

(4) Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a nemzetiségi tanulmányi területeken a 

rangsorolás során előnyben kell részesíteni a felvételi feltételeknek megfelelő, az adott nemzetiséghez tartozó 

jelentkezőket. 

41. § (1) A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tanulmányi 

területenként elkészíti a jelentkezők ábécésorrendbe szedett listáját (a továbbiakban: jelentkezők listája), és a 

KIFIR rendszerben a középfokú iskola számára elérhetővé teszi. 

(2) A középfokú iskola igazgatója a jelentkezők listájának felhasználásával tanulmányi területenként 

elkészíti az ideiglenes felvételi rangsort. Az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR rendszerben úgy kell 

elkészíteni, hogy a jelentkezők listájában minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel 

kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi 

jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi 

követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával kell beírni. A 

középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsorban - tanulmányi területenként - feltünteti a 

felvehető tanulók létszámát is. 

(3) A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követően a Felvételi Központ a KIFIR rendszerben 

kiegészíti a jelentkezők listáját. 

(4) A jelentkezők listájának kiegészítése után a középfokú iskola igazgatója a (2) bekezdésben 

meghatározottak szerint, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig kiegészíti az 

ideiglenes felvételi rangsort, valamint tanulmányi területenként közli a felvehető tanulók számát. A középfokú 

iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR rendszerből kinyomtatja, és minden oldalát 

aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátva megküldi a Felvételi Központnak. Ha a 

középfokú iskola igazgatója rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, és az ideiglenes 

felvételi rangsort a saját fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátva küldi meg a Felvételi Központ 

részére, a papíralapú hitelesítésre nincs szükség. 

(5) A Felvételi Központ a KIFIR rendszer segítségével az ideiglenes felvételi rangsorok alapján tanulmányi 

területenként elkészíti az egyeztetett felvételi jegyzéket. Az egyeztetett felvételi jegyzéken minden jelentkező 

esetében szerepel a felvételi kérelem elfogadásának vagy elutasításának ténye. Az egyeztetett felvételi jegyzék 

elkészítése során a Felvételi Központ a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú 

iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám 

együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a 

többit elutasítja. A Felvételi Központ a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú 
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felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola 

elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van. 

(6) A Felvételi Központ a KIFIR rendszerben a középfokú iskolák számára elérhetővé teszi az egyeztetett 

felvételi jegyzéket. 

42. § (1) A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott határidőig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az 

általános iskolának is. 

(2) Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A felvételről szóló értesítést a 37. § (2)-

(3) bekezdésében meghatározott esetben a tanulónak, kiskorú tanuló esetében a szülőnek kell megküldeni, 

továbbá a 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az általános iskolának is, ha a vele tanulói 

jogviszonyban álló tanuló a középfokú iskolába felvételt nyert. 

(3) A 37. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott esetben az elutasításról szóló értesítést nem kell megküldeni 

az általános iskolának, a jogorvoslati eljárás eredményéről pedig csak akkor kell az általános iskolát értesíteni, 

ha ennek eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert. 

(4) Ha a középfokú iskola a benyújtott felvételi kérelmek és a felvételi eljárás eredményeképpen 

megállapítja, hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást, köteles erről három 

munkanapon belül értesíteni a jelentkezőt, a fenntartót és a hivatalt. 

43. § (1) A középfokú iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló értesítések megtörténte után a 

következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

(2) Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középfokú iskolába az adott osztályba 

felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást 

ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak, továbbá a hivatalnak, 

amely a megküldött és összesített adatokat a honlapján közzéteszi. 

(3) A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által 

meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, 

de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt. 

44. § (1) A KIFIR rendszerének adatbázisában szereplő személyazonosításra alkalmas adatokat - a felvételi 

eljárás lezárását követően - a Felvételi Központ legkésőbb szeptember 15-éig törli, egyúttal a személyes 

adatokat tartalmazó papíralapú adathordozókat legkésőbb ugyaneddig az időpontig megsemmisíti. 

(2) A KIFIR rendszer adatbázisában a személyazonosításra alkalmas adatok törlése után megmaradt 

adatokat a hivatal tárolja, kezeli, statisztikai célra felhasználhatja, továbbá statisztikai felhasználás céljára 

átadhatja. 

45. § (1) A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú 

jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen 

jogorvoslattal élhet. 

(2) A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell 

benyújtania a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, amelyiknek a döntésével a jelentkező, 

kiskorú jelentkező esetén a szülő nem ért egyet. 

(3) Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a 

jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás 

eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll. A 37. § (2) 

bekezdésében leírt esetben csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás 

eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert. 

(4) A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a 

tanulmányait folytatta. 

 

 

Felvétel az Arany János Tehetséggondozó Programba 
 

46. §78 Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulók a programba történő beválogatás 

után a jelentkezési lapjukat elküldik abba az „Arany János” programot indító iskolába, amelyikbe a pályázat 
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elbírálása folyamán bekerültek. A programba jelentkező tanuló az adatlapján első helyen rangsorolja ezen 

iskola „Arany János” tanulmányi területét. A tanulónak jogában áll más iskolát, tanulmányi területet 

megjelölni, valamint a programba való jelentkezésével kapcsolatos döntését módosítani. A felvételi eljárással 

kapcsolatos időpontokat a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tartalmazza. 

 

Eltérő felvételi szabályok a szakközépiskola, szakiskola 

szakképzési évfolyamára 

 
47. § (1) Ha a szakiskola, a szakközépiskola, szakképzési évfolyamára jelentkező nem az adott iskolában 

közismereti oktatásban megkezdett tanulmányait kívánja folytatni, a tárgyév február 15-étől (keresztféléves 

képzés esetén a folyó tanév december 1-jétől) az iskola által meghatározott időben kérheti felvételét vagy 

átvételét. 

(2) A honvédelemért és rendvédelemért felelős miniszter által fenntartott iskolákba és a rendészetért felelős 

miniszter által fenntartott iskolákba a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig 

lehet benyújtani a jelentkezést, a központilag kiadott jelentkezési lapon. A felvételi döntésekre a 

pályaalkalmassági vizsgálatok után kerül sor. 

 

 

A kollégiumi felvétel, az externátusi elhelyezés 

 
48. § (1) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránt külön kérelmet kell benyújtani. 

(2) A kollégiumban a jelentkezés, beiratkozás idejéről a kollégium igazgatója, vezetője dönt. Ezt az 

időpontot legalább hatvan nappal korábban a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

(3) Annak a tanulónak a kollégiumi felvétele nem tagadható meg, akinek felvételét vagy átvételét a 

gyámhatóság kezdeményezte. 

(4) Az externátusi elhelyezés keretében - a lakhatási feltételek kivételével - a tanuló jogai és kötelességei 

azonosak a kollégiumba felvett tanuló jogaival és kötelességeivel. A lakhatási feltételekről a tanulónak kell 

gondoskodnia, ennek költségeit az iskola, a kollégium részben vagy egészben átvállalhatja. 

(5) A kollégium igazgatója vagy a kollégiumvezető a kollégiumi felvételi kérelem, externátusi elhelyezés 

iránti kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesíti. Amennyiben a felvételre a 

gyámhatóság kezdeményezése alapján került sor, a határozatot a gyámhatóság számára is meg kell küldeni. 

 

 

 

Az Arany János Kollégiumi Program 

 
174. §259 (1) Az Arany János Kollégiumi Programban részt vehet az a kollégium és középiskola, amelynek 

célja megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a 

különböző társadalmi hátránnyal küzdő tanulók megkezdhessék és sikeresen befejezhessék a középfokú 

tanulmányaikat, középiskolai végzettséget szerezhessenek, továbbá javuljanak esélyeik a felsőfokú 

tanulmányok megkezdésében. 

(2) Az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő kollégium kiválasztása az oktatásért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium által kiírt nyilvános pályázat útján történik. A pályázatot az oktatásért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján kell meghirdetni. 

(3) A pályázatokat az e célra létrehozott döntés-előkészítő bizottság bírálja el a pályázati határidő lejártát 

követő harminc napon belül, majd a támogatásról javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszternek. A 
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javaslattételtől számított tizenöt napon belül a győztes pályázók nevét az oktatásért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

(4) A döntés-előkészítő bizottság háromtagú, amelybe az oktatásért felelős miniszter delegálja az Arany 

János Kollégiumi Program országos koordinációját segítő intézmény egy tagját, az Arany János Kollégiumi 

Program mentori tanácsadó testületének egy tagját és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség egy 

tagját. A bizottság maga határozza meg működésének rendjét, azzal a megkötéssel, hogy döntését egyszerű 

szótöbbséggel hozza. A tagokat a tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg. 

(5) A pályázathoz csatolni kell 

a) az Arany János Kollégiumi Program indítására és az alapító okirat, szakmai alapdokumentum ennek 

megfelelő módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot, 

b) a fenntartónak a pályázaton való részvételt támogató nyilatkozatát, 

c) a kollégium - a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló rendeletben foglalt, az 

Arany János Kollégiumi Program követelményei szerint elkészített - pedagógiai programjának tervezetét, 

amelynek megfelelően nyertes pályázat esetén a pályázó módosítja a pedagógiai programját, 

d) az Arany János Kollégiumi Programban partnerként közreműködő középiskola nyilatkozatát arról, hogy 

a résztvevők középiskolai tanulmányokra történő felkészítését, a tanulmányok megkezdését és a tanulmányok 

alatti felkészítést biztosítja a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben foglalt, 

az Arany János Kollégiumi Program követelményei szerint. 

(6) Fenntartóváltás esetén az Arany János Kollégiumi Program további működtetésének feltételeként a 

jogutódnak köznevelési szakértői véleménnyel kell rendelkeznie arról, hogy az Arany János Programban zajló 

tevékenységekről, szolgáltatásokról továbbra is megfelelő színvonalon tud gondoskodni oly módon, hogy 

annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. A szakértői véleményt 

az oktatásért felelős miniszter számára meg kell küldeni, aki a szakértői vélemény függvényében dönt az 

Arany János Kollégiumi Program folytatásáról. 

(7) Az Arany János Kollégiumi Program működtetésének feltételeiről a részt vevő köznevelési 

intézmények, azok fenntartói és az Arany János Kollégiumi Program országos koordinációjáért felelős 

szervezet évente megállapodást kötnek. 

(8) Az Arany János Kollégiumi Programba a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak 

szerint az kapcsolódhat be, aki - abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül - 

a) tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és 

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: 

ba) a Gyvt. szerint hátrányos helyzetű, 

bb) a Gyvt. 53. §-a szerinti otthont nyújtó ellátásban részesülő nevelésbe vett vagy a programba történő 

jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, 

bc) törvényes felügyeletét ellátó szülője a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint 

a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg, 

bd) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes 

felügyeletét ellátó szülők egyike a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a 

tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik, 

be) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában foglalt családsegítő 

szolgáltatás vagy a Gyvt. 40. §-a szerint a gyermekjóléti szolgálat által végzett környezettanulmány alapján 

az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket nem biztosító, elégtelen lakókörnyezetnek minősül, 

bf) árva és a gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a gyám kezdeményezésére elkészített - javaslata 

alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy 

kellett-e az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. 

§-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie, 

bg) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította és a törvényes 

felügyeletét ellátó szülő a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a 
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tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen, 

c) a bc)-be) pontokban szereplő feltételek szerint felvehető tanulók aránya együttesen nem haladhatja meg 

az adott osztályba felvett tanulók harminc százalékát. 

(9) Az intézmény tájékoztatja a tanulót az Arany János Kollégiumi Programban való részvétel során őt 

megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről. 

  

 

Az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Program 
 

175. §261 (1) Az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programban azok a szakiskolák és kollégiumok 

vehetnek részt, amelyek közösen vállalják, hogy az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programban részt 

vevő tanulóknak nappali rendszerű iskolai oktatás keretében szakiskolában, kollégiumi elhelyezéssel 

államilag elismert szakképesítés megszerzését biztosítják. 

(2) Az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programban részt vevő kollégium kiválasztása a 174. § (2)-

(5) bekezdése szerinti eljárással történik. Az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Program esetében a 

pályázathoz a 174. § (5) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell a partnerként közreműködő szakiskola 

nyilatkozatát arról, hogy a résztvevők szakiskolai tanulmányokra történő felkészítését, a tanulmányok 

megkezdését és a tanulmányok alatti felkészítést biztosítja. A kollégium fenntartói jogának átadása esetén a 

174. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

(3) Az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programba a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározottak szerint lehet bekapcsolódnia annak, aki 

a) tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik és egyúttal kollégiumi ellátást 

is kér, és 

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: 

ba) a Gyvt. szerint halmozottan hátrányos helyzetű, 

bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította és a törvényes 

felügyeletét ellátó szülő a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a 

tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen, 

bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti 

nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett. 

 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program 

 
176. §263 (1) Az Arany János Tehetséggondozó Programban azok a középiskolák és kollégiumok vehetnek 

részt, amelyek közösen vállalják a program célkitűzéseinek a megvalósítását, valamint céljuk esélyt teremteni 

a felsőoktatásba történő bejutásra azoknak a hátrányos helyzetű tanulóknak, akik az Arany János 

Tehetséggondozó Programban való részvétel nélkül nem vagy csak aránytalan nehézséggel kezdhetnék meg 

tanulmányaikat a felsőoktatásban. 

(2) Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő kollégium kiválasztása a 174. § (2)-(5) 

bekezdésben foglalt eljárással történik. A pedagógiai program tervezetét az Arany János Tehetséggondozó 

Program követelményeivel összehangolva kell benyújtani, majd nyertes pályázat esetén annak megfelelően 

módosítani. A kollégium fenntartói jogának átadása esetén a 174. § (6) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt eljárásba bevont döntés-előkészítő bizottság háromtagú, amelybe az oktatásért 

felelős miniszter delegálja az Arany János Kollégiumi Program országos koordinációját segítő intézmény egy 

tagját, az Arany János Tehetséggondozó Program tanácsadó testületének egy tagját és az Arany János 

Tehetséggondozó Program Intézményei Egyesületének az elnökét. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj260id75f
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj262id75f
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(4) Az Arany János Tehetséggondozó Programba a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározottak szerint bekapcsolódhat, aki 

a) tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, 

amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és 

b) az alábbi alpontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: 

ba) a Gyvt. szerint hátrányos helyzetű, 

bb) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti 

nevelésbe van véve vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal van elhelyezve, 

bc) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti - az általános iskola és a szülő kezdeményezésére 

elkészített - javaslat alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján 

kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző 

három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie. 

bd) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

(5) A 174. § (8) bekezdésében, a 175. § (3) bekezdésében és a (4) bekezdésben foglalt, a tanulói pályázatok 

benyújtásával kapcsolatos eljárást a hivatal szakértők bevonásával ellenőrzi. Ha a szakmai ellenőrzés tanügy-

igazgatási szabálytalanságokat tár fel, a hivatal hatósági ellenőrzést végez. 

(6) Az Arany János Kollégiumi Programban, az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programban és az 

Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő kollégiumok köréből felmenő rendszerben kikerülhet 

az az intézmény, amely 

a) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló rendeletben foglalt követelményeknek 

nem tesz eleget, 

b) vonatkozásában a hatóság a programok megvalósításával összefüggő súlyos szabálytalanságot állapít 

meg vagy 

c) jogutód nélkül megszűnik. 

(7) A (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak tekintetében az Arany János Kollégiumi Program és az Arany 

János Kollégiumi - Szakiskolai Program országos koordinációját segítő intézmény egy tagja, az Arany János 

Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Program mentori tanácsadó testületének 

tagja és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség tagja tesz javaslatot az oktatásért felelős 

miniszternek, aki a javaslat kézhezvételét vagy a még szükséges adatok beszerzését követően tizenöt napon 

belül döntést hoz a programokból történő kikerülésről. Az oktatásért felelős miniszter dönthet továbbá arról, 

hogy a programból kikerült intézmény feladatát a térség más nevelési-oktatási intézménye számára pályázati 

úton lehetővé teszi. 

(8) Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János 

Kollégiumi - Szakiskolai Program támogatásának szabályairól szóló rendeletben, a kerettantervek kiadásának 

és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

szóló rendeletben foglalt követelmények megvalósítását végző pedagógusok számára a fenntartó 

illetménypótlékot állapít meg a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet 16. § (9) bekezdésében foglaltak alapján. 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos 

tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő 

részvételre 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 

alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok 

számára a településükön - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott 
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lakóterületein - lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik 

évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre . 

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. 

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki  

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, 

amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és 

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: 

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

hátrányos helyzetű. 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 

szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata 

alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú 

iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 

településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben 

vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 

korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

vagy 

bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy 

bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő 

átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, 

nevelésbe vett vagy 

bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére 

elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak 

alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három 

éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie. 

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén 

kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. 
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Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű 

tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték 

ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. 

Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.  

A tanulók 

•  a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2016. január 15-én, illetve pótló 

válogatási eljárás során 2016. január 22-én) - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző 

válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló 

feladatlapokat töltenek ki. 

•  A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára 

szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János 

Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar 

nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet 

határozza meg: 2016. január 16. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2016. január 21. 14 óra). 

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető 

középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a 

felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak 

teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az 

előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és 

informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-

módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű 

idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) 

elsősorban angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást 

szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. 

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. 

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a 

programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, letölthetők innen tömörített 

formátumban, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról 
(www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság). 

A pályázatnak tartalmaznia kell 

1. a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének - 

lehetőleg anyagi támogatásról is szóló - határozatát (1. sz. melléklet),  

2. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)  

3. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, 

oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),  

4. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),  

5. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését - 2 példányban,  

6. a tanuló kézzel írott önéletrajzát - 2 példányban,  

7. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a 

felvételét (5. sz. melléklet),  

8. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző 

igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságról vagy a nevelésbe vételről),  

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/tagozatok/AJTP/AJTP_mellekletek.zip
http://www.kormany.gov.hu/
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/tagozatok/AJTP/AJTP_mellekletek/AJTP_1_melleklet_2015.doc
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/tagozatok/AJTP/AJTP_mellekletek/AJTP_2_melleklet_2015.doc
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/tagozatok/AJTP/AJTP_mellekletek/AJTP_3_melleklet_2015.doc
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/tagozatok/AJTP/AJTP_mellekletek/AJTP_4_melleklet_2015.doc
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/tagozatok/AJTP/AJTP_mellekletek/AJTP_5_melleklet_2015.doc
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9. valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a szülő 

kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban 

az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. 

számú melléklet). 

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, 

művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint 

írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.) 

A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet 

megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek 

felvételt. 

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli 

vizsgára 2015. december 08-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2015. november 13-

átől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján ( www.oktatas.hu ). A jelentkezési lapot abba az 

intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program 

keretében a felvételét kéri. 

http://www.ajtp.hu/digitalcity/projects/ajtp/homepageWithFullMenu.jsp?fmn=AAABBIWG&dom=AA

AACWTC&prt=AAAANXBF&men=AAABBIWF 

A pályázatot legkésőbb 2015. december 10-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) - postai 

úton - a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére! 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program". 

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli. 

A pályázat eredményéről 2016. február 4-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények 

programfelelőseitől vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben Spohn Beáta programasszisztenstől, tel.: 

+36 30/488-7937 , e-mail cím: ajp@ofi.hu 

 

A program leírása letölthető: 

Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve 

A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) - 4. melléklet, Arany János 

Tehetséggondozó Program 

A pályázatról további felvilágosítást kaphatnak az intézmény programfelelősétől, Szabó Andreától a 

36-30/24-66-939 telefonszámon vagy andrea.maria.szabo@gmail.com e-mail címen. 

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2016. február 12-éig a felvételi eljárás keretében a 

programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési 

lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2016. február 4-éig esetleg elutasító határozatot kapott 

tanulók is - más tanuló visszalépése esetén - bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.) 

http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/tagozatok/AJTP/AJTP_mellekletek/AJTP_6_melleklet_2015.doc
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/tagozatok/AJTP/AJTP_mellekletek/AJTP_6_melleklet_2015.doc
http://www.oktatas.hu/
http://www.ajtp.hu/digitalcity/projects/ajtp/homepageWithFullMenu.jsp?fmn=AAABBIWG&dom=AAAACWTC&prt=AAAANXBF&men=AAABBIWF
http://www.ajtp.hu/digitalcity/projects/ajtp/homepageWithFullMenu.jsp?fmn=AAABBIWG&dom=AAAACWTC&prt=AAAANXBF&men=AAABBIWF
mailto:ajp@ofi.hu
http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/7.2_AJTP/index_AJTP.html
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13133.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13133.pdf
mailto:andrea.maria.szabo@gmail.com


 

20 

  

 

 

A program keretében Somogy megyében az alábbi köznevelési intézménybe kérhetik a tanulók 

felvételüket: 

 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17. Tel: 82/512-128 

www.tancsics.hu Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella 

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2015. február 13-áig a felvételi eljárás keretében a programba 

jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a 

középiskolákba kell elküldeni! (A 2015. február 5-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más 

tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)  

 

 

 

 

A Köznevelési Hídprogramok 

 

 
180. §271 (1) Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú 

iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. 

A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált 

fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, 

kompetenciákat. A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni 

képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében 

megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A Híd I. program 

keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi 

követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A Híd I. programot úgy kell megszervezni, 

hogy az érintett tanulók számára - igény esetén - biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés. 

(2) Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai 

évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános 

iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. E határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, 

ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, továbbá ha a 

tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt vagy 

tanulmányait külföldön folytatta. A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a 

jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton 

belüli pályaorientációs feladatokat lát el, részszakképesítés megszerzésére készít fel. A Híd II. program 

záróvizsgával, ennek részeként komplex szakmai vizsgával zárul. A Híd II. program elvégzéséről a szervező 

iskola alapfokú végzettséget igazoló tanúsítványt, sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig részszakképesítést 

igazoló szakmai bizonyítványt állít ki. A tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, 

amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő 

bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. program sikeres 

befejezése után a szakiskolai szakképzési évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga 

letételére. 

(3) A Köznevelési Hídprogramok keretében a tanulók komplex fejlesztését szolgáló tevékenységek, 

foglalkozások és programok a délelőtti és délutáni időszakban arányosan elosztva kerülnek megszervezésre. 

A Köznevelési Hídprogramokban az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai 

tevékenységrendszer megvalósításában résztvevő pedagógusok illetménypótlékra jogosultak abban az 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj270id75f
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esetben, ha az adott tanévben a pedagógiai tevékenységükkel érintett tanulóik legalább hetven százaléka 

eredményes középfokú írásbeli felvételi vizsgát tesz, vagy Híd II. program esetében a második évfolyamba 

lépett. 

(4) A Köznevelési Hídprogramok keretein belül szervezhető olyan osztály is, amely az Országos Képzési 

Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítések körében folytatott szakiskolai képzés 

megkezdésére készíti fel azokat a tanulókat, akik általános iskolai tanulmányaikat a tankötelezettségük végéig 

nem tudták teljesíteni és hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be sikeresen. 

(5) A Központ a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt 

vagy intézményeket az érintett tanévet megelőző március 31-éig jelöli ki, és erről tájékoztatja az általános 

iskolákat. 

(6) A Központ az alábbi szempontok figyelembevételével jelöli ki az intézményeket: 

a) a középfokú iskola elsősorban az Nkt. 20. §-ában foglalt többcélú intézményként, összetett iskolaként, 

egységes iskolaként vagy közös igazgatású köznevelési intézményként működik, 

b) Híd I. program esetén érettségi vizsgára felkészítő nevelés-oktatást folytat, 

c) Híd II. program esetén van szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakképzési évfolyama, vagy 

felnőttoktatást szervez. 

(7) Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola tájékoztatást ad a Híd I. 

és Híd II. programokról a szülőnek, és értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését 

figyelemmel tudja kísérni. Az általános iskola a Híd I. programba bekapcsolódni kívánó tanulóról értesítést 

küld a Központnak. Ha a Híd I. programot a tanköteles tanuló nem kezdi meg, arról a Központ értesíti az 

általános szabálysértési hatóságot. 

181. § (1) A Híd II. program egy vagy két tanítási évig (tíz vagy húsz hónapig) tart. Az oktatást az e 

szakaszban meghatározottak figyelembevételével kell megszervezni. 

(2)272 Ha a tanuló nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a Híd II. programban egy évig (tíz 

hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz 

szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciákat) szerzi meg, és a szakmai és 

vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák) meglétéhez kötött 

szakképesítés megszerzésére készülhet fel. A képzés végén szakmai vizsgát tehet, amellyel részszakképesítést 

szerezhet. 

182. § A Hídprogram megszervezése az adott megyében, főváros esetén kerületben legalább nyolc tanuló 

igénye esetén a Központ megyeközponti tankerületének a feladata. Amennyiben a Híd I. vagy Híd II. 

programban a jelentkezők vagy a program megismétlésére - az évfolyam megismétlésére vonatkozó szabályok 

szerint - kötelezettek létszáma nem éri el a nyolc főt, a kormányhivatal gondoskodik a tankötelezettség 

teljesítéséről. 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj271id75f
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A tanév rendje 

 

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 

2. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez 

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás 

lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben 

 

 A B 

1. Határidők Feladatok 

2. 2015. 09. 11. A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János 

Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő 

jelentkezésről. 

3. 2015. 09. 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 

területeinek meghatározási formáját. 

4. 2015. 10. 20. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi 

területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak. 

5. 2015. 10. 20. A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra 

hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs 

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

6. 2015. 11. 13. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező középiskolák jegyzékét. 

7. 2015. 12. 08. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat 

benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. 

8. 2015. 12. 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása. 

9. 2015. 12. 11. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a 

Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi 

vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket. 

10. 2016. 01. 15. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a 

programba jelentkezőkkel. 

11. 2016. 01. 16. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

12. 2016. 01. 16., 

10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 

13. 2016. 01. 16., 

10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó 

Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban. 

   

14. 2016. 01. 21., 

14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 

kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők 

számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

15. 2016. 01. 22. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a 

programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 

16. 2016. 02. 04. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon 

értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

17. 2016. 02. 04. Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott 

pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

18. 2016. 02. 12. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói 

adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba 
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történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 

tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) 

19. 2016. 02. 15. Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba. 

20. 2016. 02. 16.-

03. 04. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

21. 2016. 03. 09. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

22. 2016. 03. 16- 

17. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

23. 2016. 03. 18. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap 

második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. 

24. 2016. 03. 23. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

25. 2016. 03. 30. Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő 

tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános 

iskolákat. 

26. 2016. 04. 05. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

27. 2016. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak. 

28. 2016. 04. 19. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

29. 2016. 04. 26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 

a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

30. 2016. 05. 02- 

13. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető 

létszám 90%- ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

31. 2016. 05. 02.-

08. 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

32. 2016. 05. 13. A 2016. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a 

felvételi kérelmekről. 

33. 2016. 06. 01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 

34. 2016. 06. 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ 

részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. 

Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy 

Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi 

tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

35. 2016. 06. 22- 

24. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által 

meghatározott időben. 

36. 2016. 07. 26.-

08.12. 

Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába. 

37. 2016. 08. 01- 

31. 

Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba. 

38. 2016. 08. 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra. 
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Szakképzési információk, a tanulót megillető juttatások 
 

A tanulószerződéssel rendelkező tanulót megillető juttatások, 

kedvezmények 
Pénzbeli juttatások: 
  

A gazdálkodó szervezet a tanuló részére adandó pénzbeli juttatást (ösztöndíjat)  csak banki 

átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel teljesítheti. A juttatás havi mértéke 

a szakképzési évfolyam első félévében a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében 

meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve (a hónap első napján 

érvényben lévő) kötelező minimálbér (2015-ben 105.000 Ft) alábbi százaléka: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás, 

befizetés teljesíthető a tanuló szülőjének, gyámjának a bankszámlájára történő 

átutalással, befizetéssel is. 

 A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának 

mértékét a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerződésben meghatározott 

szempontok figyelembevételével emelni kell, a tanuló tanulmányi előmenetelének, a 

gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével. 

Javaslatként elkészítettünk egy 1. számú melléklet mintát, amit a tanulószerződés 

mellékleteként csatolva, a törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazza a tanulói 

juttatás emelésének, csökkentésének valamennyi tanulóra érvényes egységes 

feltételeit és szempontrendszerét. 
 Elégtelen eredmény miatti évismétlés esetén a havi juttatás a megismételt évfolyam első 

félévében az előző félévben megállapított juttatás fele. A következő - sikeres - félévekben 

a juttatás összege az előzetesen meghatározottak szerint alakul. 

 Igazolatlan hiányzás esetén a havi juttatás összegét a hiányzás arányában csökkenteni kell. 

 A tanuló az utolsó szakképzési évfolyam sikertelen teljesítése esetén az utolsó tanítási 

naptól juttatásokra nem jogosult. 

 

Szabadság, betegszabadság: 
 betegség esetén naptári évente 10 nap betegszabadság jár, amely esetben a tanulót a 

pénzbeli juttatás adott hányada (70 % táppénz) illeti meg, mely eredeti, a tanuló részére 

kiállított táppénzes igazolás alapján fizethető ki 

 A gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai 

gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi 

időszakában szervezhető meg. 

Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 

80 %-ot 

Minimálbér  19,5 % 20.475 Ft 

Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 

70 %-ot 

Minimálbér 18 % 18.900 Ft 

Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 

60 %-ot 

Minimálbér 16,5 % 17.325 Ft 

Ha a gyakorlati képzési idő eléri az 

50 %-ot 

Minimálbér 15 % 15.750 Ft 

Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 

40 %-ot 

Minimálbér 13,5 % 14.175 Ft 

http://www.zmkik.hu/upload/zmkik/1_sz_melleklet-2014_1.doc
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 Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. Kivéve a 

rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola 

hozzájárulásával, ez esetben a tanulónak járó szabadnapot egyéb gyakorlati képzési 

napon kell biztosítani. 

 A szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai 

gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás 

pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető. 

 a záró szakmai vizsgát megelőzően minimum 10 nap felkészülési idő illeti meg a tanulót. 

  

Egyéb juttatások és kedvezmények: 
 gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkeztetést vagy természetbeni 

hozzájárulást a tanuló étkezési költségeihez biztosítani kell 

 útiköltség térítés meghatározott feltételekkel (pl. iskola székhelyétől vagy a gyakorlati 

képzőhelytől eltérő helyszínen megszervezett vizsgára való utazás) 

 védőeszközök, munkaruha 

 tisztálkodási eszközök 
 orvosi alkalmassági vizsgálat (foglalkozás egészségügyi, üzemorvosi vizsgálat, amely 

nem azonos az iskolaorvosi vizsgálattal) 

 felelősségbiztosítást (többi dolgozótól elkülönülten, tanuló nevére szólóan) kell kötni a 

gyakorlati képzést lefolytatónak (kamaránknál is megköthető kedvezményes díjjal) 

 

 

  

 

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj 2014-2015. és 2015-2016. tanév 

 

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosítását és elvonását a328/2009. (XII. 29.) 

Kormányrendelet szabályozza. 

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj célja a Kormány rendeletében meghatározott 

úgynevezett hiány-szakképesítések* körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére 

irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása. 

Jövedelmi helyzettől és életkoruktól függetlenül ösztöndíjban részesülnek a szakiskola 

szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő úgynevezett hiány-szakképesítést tanulók. 

A jogalkotó szerint ez a támogatás garancia arra, hogy valós igényeken alapuló döntésesetén a 

szakiskolai ösztöndíjjal valóban olyan szakképesítések megszerzése kerül támogatásra, 

amelyekkel a fiatalok könnyebben és tartósan helyezkedhetnek el. Ezt a mai ismereteink 

alapján már kétségbe vonjuk! 

*Hiány-szakképesítés az a szakképesítés, amelyhez a helyi munkaerő-piaci és gazdasági 

szempontok alapján a megyei és fővárosi igényeknek megfelelő szakképzett 

munkaerő nehezen biztosítható. A tanulók piacképes szakmaválasztását a hiány-

szakképesítések meghatározása orientálja, amelyet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj 

rendszer támogat. 
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 Hogyan állapítják meg, hogy melyek a hiány-szakképesítések? 

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre a gazdasági és iparkara 

által működtetett megyei fejlesztési és képzési bizottság (a továbbiakban: MFKB) tesz 

javaslatot megyénként legfeljebb 10-12szakképesítésre. 

Az átfedések miatt összesen 20-30 hiány-szakképesítés van. Van olyan szakképesítés, 

amelyik a megyék többségében indítható, de vannak olyanok is, amelyeket csak kettő, három, 

négy, öt megyében vagy a fővárosban lehet indítani. 

Figyelem! 
Ha a tanuló olyan hiány-szakképesítést választ, amelyik csak néhány megyében indítható, 

akkor megyéket átívelő utazásra kényszerül, ha szakképesítést akar szerezni! 

Az MFKB a javaslatát a javaslattal érintett tanévet megelőző évben március 

utolsó munkanapjáig teszi meg elsősorban a munkaerő-piaci kereslet, a hiány-szakképesítések 

és a szakképzés-fejlesztési koncepciója alapján, a fenntartók által részére megküldött 

javaslatok figyelembevételével. Ez 6-8 hónapot is késhet! 

A Kormány rendeletében meghatározza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű 

szakképzést folytató intézmények fenntartói tekintetében, fenntartónként a hiány-

szakképesítések keretszámait (korlátozó szakmaszerkezeti döntés). A 

fenntartó költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet 

(beiskolázási arány). 

A keretszámok megosztására vonatkozó javaslatot az állami intézményfenntartó 

központ (KLIK) tudja adekvát módon megtenni megyénként és a fővárosra vonatkozóan 

érintett tanévet megelőző év április utolsó munkanapjáig. 

A bizottság javaslatát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) készíti elő a Kormány döntésének 

meghozatala céljából. 

A 2015/2016. tanévben induló képzésekben a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító 

szakképesítéseket 13/2015. (II. 10.) Kormányrendelet határozza meg. A 2015-2016. tanévre 

meghatározott hiány-szakképesítések megyénkénti listája itt található! 

Figyelem! 
A 328/2009. Kormányrendelet alapján csak olyan tanulók részesülhetnek szakiskolai 

tanulmányi ösztöndíjban, akik az iskolai rendszerű szakképzésben az első, állam által 

elismert szakmát tanulják. 

 

Az ösztöndíjra való jogosultság ideje 

Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától 

az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében 

meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult, amely 

időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja. 

Figyelem! 
A képzési időszakban az iskola csak akkor vonhatja el a beiratkozáskor megállapított 

ösztöndíjat, ha a tanuló nem teljesíti a tanulmányi feltételeket, vagy súlyos fegyelmi vétséget 

követ el. 

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=427&v=marad&fid=97&hol=bal
http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=427&v=marad&fid=97&hol=bal
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Az iskola nem mondhatja a tanulónak, hogy megváltoztak a jogszabályok, ezért nem kaphat 

ösztöndíjat, vagy késtek az igényléssel vagy nem utalták át számára a pénzt, stb. (szülői 

panaszok alapján). 

 

Az ösztöndíj finanszírozása 

Az ösztöndíj forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze, tehát nem terheli az 

állami költségvetést. 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi 

CLV. törvény 16. §31 szerint az állam az alaprész pénzeszközeiből a szakiskola szakképzési 

évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő, tanulói jogviszonyban lévő, hiány-szakképesítést tanulók részére szakiskolai 

tanulmányi ösztöndíj biztosításával, a rendelkezésre álló költségvetési évre megállapított 

keretösszeg mértékéig támogatást nyújthat. 

Figyelem! 
Az ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól, pl. a 

tanulószerződés alapján járó pénzbeli és természetbeni juttatásoktól. 

Az ösztöndíj mértéke 

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 

000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további 

félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény 

a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó; 

b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó; 

c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó; 

d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó; 

e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó. 

Évek óta változatlan összeg! 

Az ösztöndíj megilleti azt a tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért 

eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott. 

Figyelem! 
2,51 fölötti vagy magasabb átlagba beleférhet egy elégtelen osztályzat is. Lényeg az, ha 

összeadják az osztályzatok értékét és elosztják az osztályzatok számával, akkor a számtani 

átlag 2,51-nél magasabb legyen. 

 

Az ösztöndíj megállapítása és megvonása 

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi 

értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok 

számtani átlagaként – a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével – meghatározott 

tanulmányi átlageredmény alapján. 

Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a 

tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét 

követően, annak eredményével együtt kell megállapítani. Kormányrendelet 5. § (1)] 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141787.574652#foot31
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A nyári szünetben is jár az ösztöndíj! A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj 

mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével. 

328/2009. Kormányrendelet szerint nem részesülhet ösztöndíjban 

a) a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti 

tanulmányi átlageredményt ért el, 

b) a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt, 

c)4 a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a 

tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát. 

d)5 a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról 

szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától. 

Ha a tanuló félévi, illetve az év végi tanulmányi átlageredménye eléri˙a 2,51 átlagot az 

ösztöndíj a következő félévtől újra megilleti a tanulót. 

 

A szakiskolai tanulók emberi méltóságát sértő rendelkezés 

 

Kettős büntetésben részesül a tanuló, ha a fegyelmi büntetés és az igazolatlan mulasztás 

miatt kiszabott szankciókon felül még az ösztöndíjat is megvonják tőle 

A szakiskolai tanulói ösztöndíj megvonását, véleményünk szerint, nem lehet jobb 

teljesítményre motiváló pedagógiai vagy fegyelmezési eszközként ilyen módon felhasználni. 

Figyelem! 
Ha a kiskorú tanuló vállalja, hogy családjától távol, lakóhelyétől akár több száz kilométer 

távolságra utazva, nehéz életkörülmények között egy olyan szakképesítést tanulását kezdi el, 

amelyhez a helyi munkaerő-piaci és gazdasági szempontok alapján a megyei és fővárosi 

igényeknek megfelelő szakképzett munkaerő nehezen biztosítható, akkor megérdemli, 

hogy anyagi megbecsülésben részesüljön. 

Álláspontunk szerint a pedagógiai tanuló ösztöndíját semmilyen indokkal nem lehet 

véglegesen elvonni, legfeljebb ideiglenesen csökkenteni! 

 

 

MSZOE javaslat a tanulói ösztöndíj folyósításának időszakos 

felfüggesztésére 

 

1.      50 százalékkal kell csökkenteni a tanuló ösztöndíját, ha a tanév adott félévében nem éri 

el a 2,51 tanulmányi átlagot 

2.      Amennyiben a tanuló a tanulmányi átlageredménye a következő félévben bármelyik 

hónapjában eléri 2,51 átlagot, akkor az ösztöndíj másik felét visszamenőlegesen 

megkapja. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125316.615302#foot4
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125316.615302#foot5
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3.      Amennyiben a tanuló a tanév végén elégtelen minősítést kap valamelyik tantárgyból, 

de sikeres osztályozó vizsgát vagy javítóvizsgát, pótló vizsgát, tesz (kijavítja 

osztályzatát), akkor az ösztöndíj másik felét visszamenőlegesen megkapja.  

4.      A tanév ismétlésére kötelezett tanuló a megismételt tanév időtartama alatt 50 

százalékkal csökkentett ösztöndíjat kap. Amennyiben az első félév végén a tanulmányi 

eredménye eléri 2,51 átlagot, akkor az ösztöndíj másik felét visszamenőlegesen megkapja. 

 

 

Pedagógiai segítség a bukott tanulóknak vagy újabb indok az ösztöndíj 

elvonására? 

 

A 328/2009. Kormányrendelet 5. § új (4) bekezdése szerint: A tanulmányi átlageredmény 

meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a 

tanuló tudásának félévi vagy év végi minősítése és értékelése* során bármely tantárgyból 

elégtelen osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót 

„kompetenciafejlesztésben” kell részesíteni. 

*Minősítés és értékelés az kettő! A tanulót évközben érdemjeggyel értékelik, év végén 

osztályzattal minősítik! Félévi és év végi értékelés nincs, minősítés van! Kodifikációs 

hiba. Vagy hozzá nem értés? Az értékelésről minősítésről itt találhatnak részletes 

információt! 

 

Figyelem! 

A 2,51 feletti tanulmányi átlagba belefér egy vagy több elégtelen osztályzat, pl. 10 

tantárgy esetén: 9 db négyes osztályzat és egy elégtelen osztályzat eseté az átlag 37 osztva 

10 = 3,7 átlag, ami után 20 000 Ft/hó ösztöndíj jár a tanulónak. 

Ha a félévi bukás miatt tanulmányi átlag nem számítható, akkor értelmezésünk szerint a 

tanuló nem kaphat ösztöndíjat, akkor sem, ha teljesítményi eléri a 2,51 vagy azon felüli 

átlagot. Ez egy tanulóellenes intézkedés! 

Az rendben van, hogy kompetenciafejlesztésben kell részesíteni a tanulót, de az ösztöndíj 

elvonása félévben ésszerűtlen - azért emberi méltóságot sértő - szankció, mert a tanulót nem 

„ösztönzi” javításra, hiszen év végéig és a nyári szünetben úgysem kap ösztöndíjat, akárhogy 

„erőlködik”. 

 

Az ösztöndíj folyósításának szüneteltetése alatt a tanulót „fejlesztő oktatásban” kell 

részesíteni! 

A 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érő tanuló számára az iskolának biztosítania kell 

a szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásban való részvétel lehetőségét. 

A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást maximum négyfős csoportokban kell végezni. 

A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásról foglalkozási naplót kell vezetni, melyben fel 

kell tüntetni az oktatás időtartamát, tárgyát, és az abban résztvevők nevét. 

Erről a köznevelési szolgáltatásról egyelőre nincs információnk. 
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A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást végző tanárokat az elvégzett többletmunkáért a 

közalkalmazottakról szóló1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 326/2013.kormányrendeletben meghatározottak szerint felzárkóztatási pótlék illeti 

meg. 

A felzárkóztatási pótléknak és a pótlék munkáltatót terhelő közterheinek forrása a képzési 

alaprész. 

 

 

 

Az ösztöndíj folyósítása az iskola, illetve a tanuló számára 

(előfinanszírozás) 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) az ösztöndíj fedezetét biztosító 

összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási pótléknak és 

annak munkáltatót terhelő közterheinek fedezetét biztosító összeget az iskolával kötött 

támogatási szerződés alapján, az iskola igénybejelentése alapján, előfinanszírozással, az 

előző időszakról készített utólagos elszámolás egyidejű benyújtása mellett folyósítja az 

iskolának, a támogatási szerződésben feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra. 

Az ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat az iskola végzi. 

Az iskola az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja az ösztöndíjas tanuló részére 

azzal az eltéréssel, hogy a július és augusztus hónapokra járó ösztöndíjat a szorgalmi 

időszak utolsó hónapjának 28. napjáig egy összegben fizeti ki. 

Fizetési számla (bankszámla) 
Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással kell 

folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a 

tanuló szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj 

folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése. 

Az iskola rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának 

ellenőrzését az NSZFH végzi. 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) az ösztöndíj fedezetét 

biztosító összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási 

pótléknak és annak munkáltatót terhelő közterheinek fedezetét biztosító összeget az iskolával 

kötött támogatási szerződés alapján, az iskola a meghatározott időszakokra vonatkozó 

igénybejelentése alapján, előfinanszírozással, az előző időszakról készített utólagos 

elszámolás egyidejű benyújtása mellett folyósítja az iskolának, a támogatási szerződésben 

feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra. 

 

Az iskolai igénybejelentés időszaka minden évben: 

a) a szeptember 1-jétől november 30-áig terjedő időszakra,szeptember 15-éig, 

b) a december 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra,december 15-éig, 

c) a február 1-jétől május 31-éig terjedő időszakra, február 15-éig, 

d) a június 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra,június 15-éig 

köteles benyújtani az NSZFH-nak. 
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Az iskola utólagos elszámolást készít az előző időszakban folyósított ösztöndíjakról, az 

iskolát megillető lebonyolítási költségtérítésről, a felzárkóztatási pótlékról és annak 

munkáltatót terhelő járulékairól, és azt az adott időszakra vonatkozó igénybejelentésével 

együtt benyújtja az NSZFH-nak. A Hivatal az iskola igénybejelentését követően, 

előfinanszírozással 5 napon belül folyósítja az iskolának, a támogatási szerződésben 

feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra az igényelt összeget. 

 

Az ösztöndíj kézbesítése 

Jogszabály értelmében: „Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással 

kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat 

a tanuló szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj 

folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése. 

Tudomásunk szerint a bankszámlanyitás és az átutalás a tanuló számára ingyenes banki 

szolgáltatás. Milyen alapon írja elő a jogszabály, hogy a szülő számlájára kell utalni az 

ösztöndíjat, ha tanulónak nincs bankszámlája? 

Törvény értelmében a kiskorú tanuló az általa megszerzett jövedelemmel 

önállóan rendelkezik, így az ösztöndíjjal is. Nincs garancia arra, hogy a szülő átadja az 

ösztöndíjat gyermekének, vagy egyáltalán a gyermek ellátására fordítja. 

 

 

Javaslat kártérítési felelősség előírására 

Ha egy állampolgár nem fizet be valamilyen szolgáltatás díját határidőre, akkor késedelmi 

díjat, vagy büntető kamatot kell fizetnie, vagy megszüntetik a további szolgáltatást 

(kikapcsolják a gázt, villanyt, telefont,  lezárják a vizet). Különösen magas büntetőkamatot 

kell fizetni a devizahitel, diákhitel, iskolakezdési kölcsön részletek késedelmes befizetése 

esetén, ezért javasoljuk a az szakiskolai ösztöndíj késedelmes átutalásának szankcionálását. 

MSZOE javaslat 

Szakképzési jogszabályban kell rögzíteni: Ha az iskola vagy az NSZFH hibájából késik 

az ösztöndíj folyósítása, akkor a mindenkori alapkamat 50 szeresének megfelelő 

kártérítés illeti meg tanulót naponként! 

 

 

Problémák az ösztöndíj folyósítása és átutalása körül 

Szülői és tanulói panaszok jelzik az iskola valamilyen indokkal vagy indok nélkül heteket, 

hónapokat késik az ösztöndíj átutalásával, amely súlyosan érintik a sokszor megélhetési 

gondokkal küszködő családok jogos érdekeit. 

Tanulók panaszolják, hogy ösztöndíj hiányában nem tudják megvenni az utazási bérletüket és 

így nem tudnak iskolába menni, nem tudják étkeztetésüket és a kötelező osztálypénzt 

befizetni, az előírt tanszereket, felszereléseket megvásárolni, stb. 
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Az iskola mulasztása, amikor a beérkezett pénzt adminisztrációs okokra hivatkozva több 

napos késéssel utalja át az érdekeltek bankszámlájára. A tanulónak egy nap késedelmes 

kifizetés is számít! 

Figyelem! 

Ha a szakiskola nem igényli határidőben (lásd fent) az ösztöndíj összegét, akkor a 

tanulók létbiztonságát veszélyeztető súlyos jogszabálysértést követ el. 

Ha a Hivatal nem folyósítja az iskolának 5 napon belül a tanulók számára igényelt 

ösztöndíj összegét, akkor a tanulók létbiztonságát veszélyeztető súlyos jogszabálysértést 

követ el. 

Ha az iskola nem folyósítja a tanuló számara minden hónap 28. napjáig az ösztöndíjat 

akkor a tanulók létbiztonságát veszélyeztető súlyos jogszabálysértést követ el. 

A kiskorú tanulókat veszélyeztető mulasztást (gondatlanságot), cselekményt a törvény 

szigorúan bünteti (Btk.). 

 

Megélhetési tanulók vagy kiszolgáltatott fiatalok az iskolai rendszerű 

szakképzésben 

A szabad szakmaválasztás korlátozása, ha az iskolai rendszerű ingyenes szakképzésben a 

szakképesítések indításánál nem veszik figyelembe a tanulók szakmaválasztási igényét, 

kedvét, képességét, mobilitási nehézségeiket. A Kormányrendelet kizárólag a napi 

munkaerő-piaci kereslet alapján határozza meg az indítható hiány-szakképesítéseket, nem 

törődve azzal, hogy a szakképző iskolákból 3-4-5-6 tanév után kikerülő fiatal szakemberek 

számára majd mit fog kínálni a munkaerőpiac. Lehet, hogy addigra megszűnik az adott 

szakképesítés. Nincs hivatalos előrejelzés (prognózis), nem is lehet! 

A szabad szakmaválasztás akadályozásának tekinthető a hiány-szakképesítésekre beiskolázók 

anyagi ösztönzése, aminek egyik súlyos következménye, hogy egyre több fiatal nem az 

elhelyezkedési esélyei javítására, hanem kiegészítő támogatások megszerzése 

érdekében választ szakmát, és később nem a tanult szakképesítésének megfelelő 

munkakörben helyezkedik el. Kialakult a megélhetési tanulók köre, ami sajnos szükségszerű. 

Sok fiatal második szakképesítésként az iskolarendszeren kívüli „drága” felnőttképzésben 

(tanfolyami képzésben) szerzi meg az eredeti elképzeléseinek és képességeinek megfelelő 

szakképesítést. 

 

 

Tájékoztatási kötelezettség 

A szakiskola köteles tájékoztatni a tanulót a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos előírásokra. 

különös tekintettel az ösztöndíj mértékére, az ösztöndíj elvonásának szabályaira és a 

jogorvoslati lehetőségekre. (328/2009. Kormányrendelet 3. §) 

A tájékoztatás elmaradásáért az iskolát felelősségre kell vonni. 

Javasoljuk, hogy az általános iskola legyen köteles tájékoztatni középfokú beiskolázásban 

résztvevő általános iskolai tanulókat a szakiskolai ösztöndíjról, a hiány-szakképesítésekről és 

a hiány-szakképesítéseket indító szakiskolák listájáról. 
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Az sem baj, ha tájékoztatják az általános iskolát befejező iskolaváltó tanulókat az 

www.mszoe.hu weblapon található szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos 

tudnivalókról. 

 

 

Figyelemfelhívás jogorvoslati lehetőségekre 

Ha az ösztöndíj mértékét nem megfelelően állapították meg. ha a tanuló nem kapja meg 

határidőre a jogos juttatását (minden hó 28-ig), ha kevesebb pénzt utaltak át számára, ha más 

jogsérelem vagy érdeksérelem érte és az iskolavezetés nem orvosolta panaszukat, akkor 

az iskola fenntartójához, ezzel egy időben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal (NSZFH) főigazgatójához fordulhatnak jogorvoslati 

kérelemmel, jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással. 

Ne telefonáljanak, ne beszélgessenek a hivatalos szervekkel, mert annak nem 

marad bizonyítható nyoma, hanem megfelelő formában írják le panaszukat vagy jogorvoslati 

kérelműket! A beadvány tárgya lehet panasz, jogorvoslati kérelem, felülbírálati kérelem, 

fellebbezés, stb. 

A beadványt (levelet) átvétellel személyesen, postán ajánlva és elektronikusan (email) is 

küldjék el a címzett számára. Lehetőleg mind a három formában egyszerre. 

A bizonyítottan elküldött és átvett beadványt az iskolának, az intézményfenntartónak és a 

Hivatalnak iktatni kell (visszakereshető), és arra a jogszabályban előírt határidőkön belül (8, 

15, 30 nap) érdemi választ kell adni, kiskorú tanuló esetében azonnal válaszolni kell. 

Figyelem! 

A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. (2) bekezdés értelmében a „kiskorú ügyfél érdekeinek 

veszélyeztetettsége esetében az ügyet soron kívül kell elintézni.” 

Súlyosan veszélyezteti a kiskorú tanuló testi épségét és érzelmi biztonságát, ha hónap végén 

nem kapja meg a létbiztonságához (éhezés) elengedhetetlenül szükséges ösztöndíját. 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

Székhely 

Cím: 1085 Budapest, Baross utca 52. 

Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214. 

Telefon: +36 1 434-5700 

+36 1 431-6500 

+36 1 477-5600 

+36 1 210-1065 

Fax: +36 1 210-1063 

+36 1 477-5625 

WEB: www.nive.hu  

E-mail: szakkepzes@lab.hu 

A 2015-2016. tanévre meghatározott hiány-szakképesítések megyénkénti listája itt található! 

Az óvodai, iskolai, kollégiumi jogorvoslati eljárásról itt találhatnak bővebb információt! 

https://www.nive.hu/
mailto:szakkepzes@lab.hu
http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=427&v=marad&fid=97&hol=bal
http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=143&v=igen&hol=jobb
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 Hiány-szakképesítések listája 2015-2016. 

 

170 XV/1. Somogy Ács                                           34-582-01 

171 XV/2. Somogy Elektronikai műszerész 34-522-03 

172 XV/3. Somogy Épület- és szerkezetlakatos 34-582-03 

173 XV/4. Somogy Gépi forgácsoló 34-521-03 

174 XV/5. Somogy Hegesztő 34-521-06 

175 XV/6. Somogy Ipari gépész 34-521-04 

176 XV/7. Somogy Kertész 34-622-02 

177 XV/8. Somogy Mezőgazdasági gépész 34-521-08 

178 XV/9. Somogy Női szabó 34-542-06 

179 XV/10. Somogy Szakács 34-811-04 

180 XV/11. Somogy Szerszámkészítő 34-521-10 

181 XV/12. Somogy Villanyszerelő 34-522-04 

  

 

 

 

Szakmai egészségügyi alkalmasság 
Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre 

a szakmai 

és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági 

követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai 

vizsgára bocsátásnak. 

Az államilag elismert szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzék (OKJ) a 

szakképesítéseket 

22 szakmacsoportba sorolja. (150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet)  

Szakmacsoportok: 
1. Egészségügy 

2. Szociális szolgáltatások 

3. Oktatás 

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

5. Gépészet 

6. Elektrotechnika-elektronika 

7. Informatika 

8. Vegyipar 

9. Építészet 

10. Könnyűipar 
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11. Faipar 

12. Nyomdaipar 

13. Közlekedés 

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 

15. Közgazdaság 

16. Ügyvitel 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

18. Vendéglátás-turisztika 

19. Egyéb szolgáltatások 

20. Mezőgazdaság 

21. Élelmiszeripar 

22. Közszolgálat. 
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KAPOSVÁRI SZAKKÉPZŐ 

CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEI 

 

 
Ha a meghirdetett szakirányban a felvettek száma nem éri el a jogszabályban 
rögzített minimális mértéket, az intézmény más szakirányt, illetve más 
intézményben való továbbtanulást (átirányítás) ajánl fel a jelentkezőnek. 
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Kaposvári SZC Építőipari, Faipari Szakképző Iskolája 

 
Tagintézmény OM azonosítója: 203027  

Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Cseri út 6.; 82-320-749, 82-318-213 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe:  www.epitoipari-kap.sulinet.hu,   

      epitoipari@epitopari-kap.sulinet.hu 
Tagintézmény vezetője: Agócs Attila 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Mészáros János 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Szakgimnázium 

Képz

és 

belső 

kódja 

Év-

folyam

ok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterü

let 

jellemző

i 

Szakmacsopo

rtos alapozás 

Egyéb 

oktatá

si 

jellem

ző 

Képzé

si 

keret 

(fő) 

Felvét

eli 

tantárg

y 

Tagozat 

képesítés 

száma és 

neve 

(OKJ) 

 

001 

 

 

4+1 

 
szakgimnázi

umi 

kerettanterv* 

Műszaki 

szakterül

et 

Építészet 

szakmacsopor

t 

Építőipar 

ágazat: 

7515/23 

szerkezeti 

szerelő 

Angol, 

német 

idegen 

nyelv 

17 Nincs 

Magasép

ítő  

techniku

s 

5458203 

 

002 

 

4+1 

szakgimnázi

umi 

kerettanterv* 

Műszaki 

szakterül

et 

Faipar 

szakma-

csoport 

Faipar ágazat: 

7221/3 

faburkolat-

készítő 

Angol, 

német 

idegen 

nyelv 

17 Nincs 

Faipari 

techniku

s 

5454301 

 

Egyéb információk: 

Pályaválasztási fórum (nyílt nap):  2015. december 12. 900 

Felvételi eljárás rendje:  Nincs felvételi vizsga, a tanulók felvétele 

kizárólag az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján történik. 

* 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 7. melléklete szerint 

http://www.epitoipari-kap.sulinet.hu/
mailto:epitoipari@epitopari-kap.sulinet.hu
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Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Szakközépiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoport

os alapozás 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés 

száma és neve (OKJ) 

031 3+2* 

szakközépiskolai 

kerettanterv** 

 

Műszaki 

szakterület 

Építészet 

szakmacsoport 

szakmai képzés 

(szakképzés) a 

2011.évi CLXXXVII: 

törvény értelmében a 

szakképzésről 3.§ (1) 

valamint 2011.évi 

CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről 

16 Nincs 
Ács 

3458201 

033 3+2* 

szakközépiskolai 

kerettanterv** 

 

Műszaki 

szakterület 

Építészet 

szakmacsoport 

szakmai képzés 

(szakképzés) a 

2011.évi CLXXXVII: 

törvény értelmében a 

szakképzésről 3.§ (1) 

valamint 2011.évi 

CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről 

26 Nincs 
Festő, mázoló, tapétázó 

3458204 
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034 3+2* 

szakközépiskolai 

kerettanterv** 

 

Műszaki 

szakterület 

Építészet 

szakmacsoport 

szakmai képzés 

(szakképzés) a 

2011.évi CLXXXVII: 

törvény értelmében a 

szakképzésről 3.§ (1) 

valamint 2011.évi 

CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről 

26 Nincs 

Kőműves és 

hidegburkoló 

3458208 

 

035 3+2* 

szakközépiskolai 

kerettanterv** 

 

Műszaki 

szakterület 

Faipari 

szakmacsoport 

szakmai képzés 

(szakképzés) a 

2011.évi CLXXXVII: 

törvény értelmében a 

szakképzésről 3.§ (1) 

valamint 2011.évi 

CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről 

 

26 Nincs 

Asztalos 

3454302 

 

036 3+2* 

szakközépiskolai 

kerettanterv** 

 

Műszaki 

szakterület 

Építészet 

szakmacsoport 

szakmai képzés 

(szakképzés) a 

2011.évi CLXXXVII: 

törvény értelmében a 

szakképzésről 3.§ (1) 

valamint 2011.évi 

CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről 

16 Nincs 

Szárazépítő 

3458210 
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037 3+2* 

szakközépiskolai 

kerettanterv** 

 

Műszaki 

szakterület 

Gépészeti 

szakmacsoport 

szakmai képzés 

(szakképzés) a 

2011.évi CLXXXVII: 

törvény értelmében a 

szakképzésről 3.§ (1) 

valamint 2011.évi 

CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről 

16 Nincs 

Központifűtés- és 

gázhálózat 

rendszerszerelő 

3458209 

038 3+2* 

szakközépiskolai 

kerettanterv** 

 

Műszaki 

szakterület 

Gépészeti 

szakmacsoport 

szakmai képzés 

(szakképzés) a 

2011.évi CLXXXVII: 

törvény értelmében a 

szakképzésről 3.§ (1) 

valamint 2011.évi 

CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről 

26 Nincs 

Víz-, csatorna- és 

közmű-rendszerszerelő 

3458212 

039 3+2* 

szakközépiskolai 

kerettanterv** 

 

Műszaki 

szakterület 

Építészet 

szakmacsoport 

szakmai képzés 

(szakképzés) a 

2011.évi CLXXXVII: 

törvény értelmében a 

szakképzésről 3.§ (1) 

valamint 2011.évi 

CXC. törvény a 

nemzeti 

köznevelésről 

12 Nincs 

Bádogos 

3458202 
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040 1 

Hídprogramok 

kerettantervei 

23/2013. (III. 29.) 

EMMI rendelet 2. 

melléklet 

- - 

Híd II alapfokú 

végzettséggel nem 

rendelkezőknek 

közismereti 

tartalommal* 

40 Nincs - 

041 2 

Hídprogramok 

kerettantervei 

23/2013. (III. 29.) 

EMMI rendelet 2. 

melléklet alapján 

Műszaki 

szakterület 

Faipari 

szakmacsoport 

Híd II alapfokú 

végzettséggel nem 

rendelkezőknek 

szakmai 

tartalommal*** 

 

10 Nincs 
Asztalosipari szerelő 

2154301 

 

Egyéb információk: 

Nyílt nap: 2015. december 12. 900. 
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* +2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) 

** valamint a 150/2012 (VII.6.) Korm. rendelet OKJ szakmák kerettantervei 

***A Hídprogramokba történő felvételi eljárást a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet 2. melléklet 

34-35. sora külön szabályozza. 

Felvételi eljárás rendje: nincs felvételi vizsga, felvétel az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján. Az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek 

való megfelelés szükséges.  

Egészségügyi alkalmasság kizáró feltételei: 

Kőműves: térlátás hiánya, közepes fokú halláscsökkenés, szédülékenység, súlyos fokú 

látáscsökkenés; 

Ács: térlátás hiánya, közepes fokú halláscsökkenés, szédülékenység, súlyos fokú 

látáscsökkenés; 

Asztalos: térlátás hiánya, közepes fokú halláscsökkenés, szédülékenység, súlyos fokú 

látáscsökkenés; 

Bádogos: térlátás hiánya, közepes fokú halláscsökkenés, szédülékenység, súlyos fokú 

látáscsökkenés; 

Szárazépítő: térlátás hiánya, közepes fokú halláscsökkenés, szédülékenység, súlyos fokú 

látáscsökkenés; 

Festő, mázoló, tapétázó: térlátás hiánya, színtévesztés, szédülékenység, súlyos fokú 

látáscsökkenés; 

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő: térlátás hiánya, közepes fokú halláscsökkenés, 

szédülékenység, súlyos fokú látáscsökkenés. 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő: térlátás hiánya, közepes fokú halláscsökkenés, 

szédülékenység, súlyos fokú látáscsökkenés. 

Pályaalkalmassági követelmények: Festő, mázoló, tapétázó szakma esetében tér és színlátás. 

Felvételi vizsgára jelentkezés módja:- 

Vizsga követelményei: nincs 

Vizsga időpontja, helye:- 

Vizsgázó teljesítményének értékelése:- 

Egyéb: Ha a meghirdetett szakirányban a felvettek száma nem éri el a jogszabályban rögzített 

minimális mértéket, az intézmény más szakirányt, illetve más intézményben való 

továbbtanulást (átirányítás) ajánl fel a jelentkezőnek. 

 

 

A felvételi eljárás ütemezése 

 

 Jelentkezés módja, határideje 

 

 Iskolánkba jelentkező tanulóknak nem kell részt venni a központi 

írásbeli vizsgán. Az általános iskolából hozott tanulmányi eredmény 

alapján történik a felvétel (rangsorolás).  

 Jelentkezés: általános iskolában igényelhető tanulói jelentkezési lapok 

beküldésével, melyen, ha több szakot jelöl meg a tanuló, akkor 

rangsorolva írja be, hogy melyik szakot részesíti előnyben elsőként. 

 Jelentkezési határidő: 2016. február 12. 

 

 Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 

 Határidő:  2016. március 09. 

 Helye:  iskola titkársága (személyesen), iskolai honlap  
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 Tanulói adatlapok egyszeri módosításának lehetősége  

 A módosítás lehetősége az általános iskolában: 2016. március 16-

17. 

 Helye:  általános iskola 

 

 Felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezett tanulók 

névsorát  

 Határidő: 2016. március 23. 

 

 Felvételi központ a módosító tanulói adatlapok alapján a kiegészített 

jelentkezettek listáját megküldi iskolánknak  

 Határidő: 2016. április 05.  

 

 Iskolánk az ideiglenes felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi központnak 

 (rangsor, felvehető keretlétszám, a biztosan fel nem veendők listája) 

 Határidő: 2016. április 08. 
 

 A felvételi központ egyezteti az igazgatói döntést, kialakítja a végeredményt, és 

megküldi iskolánknak az egyeztetett felvételi jegyzéket. 

 Határidő: 2016. április 19. 
 

 Iskolánk levélben megküldi a felvételi eredményeket a tanulóknak, illetve az 

általános iskolák igazgatóinak  

 Határozat felvételről, orvosi alkalmassági vizsgálatról, beiratkozásról.  

 Határozat elutasításról.  

 Határidő: 2016. április 26. 

 Jogorvoslati lehetőség 

 A tanuló a határozat ellen jogorvoslattal élhet a határozat kézhezvételétől 

számított 15 napon belül.  

 A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójához (Kaposvári 

Szakképzési Centrum 7400 Kaposvár, Virág u. 32.) kell címezni, a 

kérelmet az iskolában kell leadni, melyet az iskola továbbít a 

címzettnek. 

 SNI tanulók felvétele 

 Iskolánk szakmai alapdokumentuma és pedagógiai programja alapján 

sajátos nevelésű igényű tanulókat integráltan oktat. Feltétel: 

egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek 

megfelelés 
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Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskolája 

Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7530 Kadarkút, Fő u. 1.  tel.: 06-70/3351583 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe: www.kszjalics.com; kszcjalics@gmail.com  

Tagintézmény vezetője: Véghné Borku Hajnalka 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Takácsné Paréj Beáta 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Szakgimnázium 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Tagozat képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

Egészségügyi 

alkalmassági 

vizsgálaton a 

megfelelés kizáró okai 

051 4+1 kerettanterv vendéglátóipar 
vendéglátás- 

turisztika 

angol és 

német 

nyelvoktatás 

28 

54 811 01 

vendéglátás 

szervező - 

vendéglős 

Epilepszia egyéni 

elbírálás szerint. Idült 

bőrbetegségek, arc és 

kéz torzító elváltozásai. 

Halláscsökkenés a 

társalgási 

beszédmegértés 

zavarával. Beszédhiba. 

Súlyos látáscsökkenés. 

Egyéb betegség esetén 

egyéni elbírálás. 

 

http://www.kszjalics.com/
mailto:kszcjalics@gmail.com
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Szakközépiskola 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Tagozat képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

Kizáró okok 

052 3+2 kerettanterv vendéglátóipar 
vendéglátás-

turisztika 

angol és 

német 

nyelvoktatás 

14  34 811 01 cukrász 

Epilepszia. 

Vegetatív disztónia. 

Idült bőrbetegségek. 

Ízérzés – és 

szaglászavar. Súlyos 

látáscsökkenés. 

Egyéb betegség 

esetén egyéni 

elbírálás. 

053 3+2 kerettanterv vendéglátóipar 
vendéglátás-

turisztika 

angol és 

német 

nyelvoktatás 

18  34 811 03 pincér 

Epilepszia egyéni 

elbírálás szerint. 

Idült bőrbetegségek, 

arc és kéz torzító 

elváltozásai. 
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Halláscsökkenés a 

társalgási 

beszédmegértés 

zavarával. 

Beszédhiba. Súlyos 

látáscsökkenés. 

Egyéb betegség 

esetén egyéni 

elbírálás. 

054 3+2 kerettanterv vendéglátóipar 
vendéglátás-

turisztika 

angol és 

német 

nyelvoktatás 

18  34 811 04 szakács 

Epilepszia. 

Vegetatív disztónia. 

Idült bőrbetegségek. 

Ízérzés – és 

szaglászavar. Súlyos 

látáscsökkenés. 

Egyéb betegség 

esetén egyéni 

elbírálás. 

 

 

055 3+2 kerettanterv vendéglátóipar 
vendéglátás-

turisztika 

angol és 

német 

nyelvoktatás 

14  
34 811 05  

vendéglátó eladó 

Epilepszia egyéni 

elbírálás szerint. 

Idült bőrbetegségek, 

arc és kéz torzító 

elváltozásai. 

Halláscsökkenés a 

társalgási 

beszédmegértés 
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zavarával. 

Beszédhiba. Súlyos 

látáscsökkenés. 

Egyéb betegség 

esetén egyéni 

          

Szakiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Tagozat képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

Kizáró okok 

056 2 kerettanterv vendéglátóipar 
vendéglátás-

turisztika 

tanulásban 

akadályozottak 

képzése 

12  

21 811 01 

konyhai kisegítő 

rész 

szakképesítés 

Epilepszia. Vegetatív 

disztónia. Idült 

bőrbetegségek. 

Ízérzés – és 

szaglászavar. Súlyos 

látáscsökkenés. 

Egyéb betegség 

esetén egyéni 

elbírálás. 
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További információk: 

Nyílt nap: 2015. november 19. 

A felvételi eljárás rendje: hivatalos felvételi eljárás szerint, felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

Egyéb: a felvétel feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság 
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Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 
 

Intézmény címe:    7400 Kaposvár, Pázmány P.u.17., 82/528-190, Fax: 82/528-199 

Intézmény e-mail címe és honlapja: www.elmki.sulinet.hu; kaposvari.eotvos@gmail.com  

Intézmény vezetője:    Horváth Zoltán András 

Pályaválasztási felelős:  Kovencz András 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

1. Szakgimnáziumi képzések: 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakmacsopor

t 
Ágazat 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési keret 

(fő) 
Felvételi tantárgy 

Tagozat, 

képesítés száma 

és neve (OKJ) 

100 4 
kerettantervre 

épülő 
közszolgálat rendészet 

közbiztonsági 

fakultáció 
28 

matematika, magyar 

nyelv, testnevelés 

rendőr 

tiszthelyettes 

54 861 01 

101 4 
kerettantervre 

épülő 
oktatás sport 

fiú-leány labdarúgás, 

röplabda, kosárlabda 
28 

matematika, magyar 

nyelv, testnevelés 

sportedző 

54 813 02 

102 4 
kerettantervre 

épülő 
oktatás sport 

honvédelmi 

fakultáció 
28 

matematika, magyar 

nyelv, testnevelés 

sportedző 

54 813 02 

 

A közbiztonsági és a honvédelmi fakultáción a képzés célja szellemileg és testileg egyaránt képzett fiatalok nevelése, akik érdeklődnek a 

rendőri, rendészeti, katonai hivatás iránt. A mindennapos testnevelés (úszás, önvédelmi foglakozás) és szakmai orientációs táborok szolgálják a 

fentiek megvalósítását. Kiemelt a nyelvi és az informatikai ismeretek oktatása, valamint a szakmai alapismeretek elsajátíttatása. A képzés folyamán 

http://www.elmki.sulinet.hu/
mailto:kaposvari.eotvos@gmail.com
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a fegyveres szervek és vagyonvédelem, illetve a honvédelmi alapismeretek segítik elő a specializációt. A tanulók továbbtanulhatnak bármilyen 

főiskolán vagy egyetemen, elhelyezkedhetnek a rendőrségnél, rendészeti szerveknél, a katonaságnál, a katasztrófavédelemnél, ill. vagyonvédelmi 

területeken. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendészeti szakgimnáziumokra vonatkozó rendeletnek megfelelően, az ágazati szakgimnáziumi 

oktatásban megszerzett érettségi vizsgát követően az érintettek csakis a sikeres felvételi eljárás után vehetnek részt a rendőr tiszthelyettes 

szakképesítés megszerzésére irányuló másfél éves képzésben (32/2005. (VI.30.) BM-OM). 

A sport ágazatban a kitűzött cél az adott sportágakban sportoló, élsportoló fiatalok nevelése-oktatása. A csapatsportágakban együttműködés 

biztosítása az egyesületekkel és a szakszövetségekkel, egyéni sportágban saját edzéstervezés. 

 

Egyéb információk: A testnevelés felvételi szóbeli motivációs elbeszélgetést is tartalmaz.  

 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Év-

folyamo

k száma 

Alkalmazott 

tanterv 
Szakmacsoport Ágazat 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi tantárgy 

Tagozat, képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

103 4 
kerettantervre 

épülő 
informatika informatikai 

angol nyelv, 

informatika 
28 

matematika, magyar 

nyelv, elbeszélgetés 

műszaki informatikus 

54 481 05 

104 4 
kerettantervre 

épülő 
gépészet gépészet 

német nyelv, 

informatika 
28 

matematika, magyar 

nyelv, elbeszélgetés 

gépgyártástechnológi

ai technikus 

54 521 03 

105 4 
kerettantervre 

épülő 
közlekedés 

közlekedés- 

gépész 

angol-német nyelv, 

informatika 
28 

matematika, magyar 

nyelv, elbeszélgetés 

autószerelő 54 525 

02 

autoelektronikai 

műszerész 54 525 01 

106 4 
kerettantervre 

épülő 

elektrotechnika-

elektronika 

villamosipar- 

és elektronika 

angol-német nyelv, 

informatika 
28 

matematika, magyar 

nyelv, elbeszélgetés 

elektronikai 

technikus 

54 523 02 
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Az első négy évben a hangsúly a közismereti, általános műveltségi tárgyak, valamint a szakmai alapozó ismeretek tanulásán van. Az 

általános műveltség megszerzéséhez, tanulóink főiskolai, egyetemi továbbtanulási esélyeinek biztosításához a gimnáziumi képzéssel azonos 

szinten oktatjuk a magyar nyelv és irodalmat, történelmet, matematikát, fizikát, idegen nyelveket. Emelt szintű érettségire felkészítés biztosított, 

ami a nyelvek esetében nyelvvizsga felkészítéssel egyenértékű. Az informatika szakmacsoportban angol, gépészeti képzésben német nyelvet 

oktatunk, az elektrotechnika-elektronika és közlekedési szakmacsoportban a két idegen nyelv közül az egyiket kell választani. Minden szakmai 

területen az orientációt az informatika segíti. A szakmai alapozás biztosítja az érettségi utáni képzéshez szükséges informatikai és szakmai 

ismereteket. A tanulók szakköri keretben biztosított órákon a munkaerőpiac keresett szakmáit sajátíthatják el. 

 

 

2. Szakközépiskolai képzések: 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyam 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakma- 

csoportos 

alapozás 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat, 

képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

110 3 
kerettantervre 

épülő 
Hegesztő Gépészet - 28 

Egészségügyi, 

pályaalkalmassági 

vizsgálat 

34 521 06 

111 3 
kerettantervre 

épülő 
Ipari gépész Gépészet 

Hiányszakma, 

központi 

ösztöndíj 

28 

Egészségügyi, 

pályaalkalmassági 

vizsgálat 

34 521 04 

112 3 
kerettantervre 

épülő 
Gépi forgácsoló Gépészet 

Hiányszakma, 

központi 

ösztöndíj 

28 

Egészségügyi, 

pályaalkalmassági 

vizsgálat 

34 521 03 
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113 3 
kerettantervre 

épülő 
Villanyszerelő 

Elektrotechnika-

elektronika 

Hiányszakma, 

központi 

ösztöndíj 

28 

Egészségügyi, 

pályaalkalmassági 

vizsgálat 

34 522 04 

114 3 
kerettantervre 

épülő 
Karosszérialakatos Közlekedési 

Hiányszakma, 

központi 

ösztöndíj 

28 

Egészségügyi, 

pályaalkalmassági 

vizsgálat 

34 525 06 

115 3 
kerettantervre 

épülő 
Járműfényező Közlekedési - 28 

Egészségügyi, 

pályaalkalmassági 

vizsgálat 

34 525 03 

 

Minden szakközépiskolai képzésre jelentkezett tanuló egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálaton vesz részt. 

 

 

Szakma (kód) Kötelező vizsgálatok Kizáró okok 

Hegesztő 

kód:110 
általános vizsgálat 

A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei. Minden vitium. Ingerképzési vagy 

ingerületvezetési zavar esetén cardioiógiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. 

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. 

Kéz idült bőrbetegségei. Epilepszia. Vertigo. 

Blepharoconjunctivitis chron. 

0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-né! rosszabb látásélesség 

Ipari gépész 

kód:111 

általános vizsgálat 

audiológiai vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális 

rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen idült 

betegsége, vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Krónikus 

aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. Kéz idült 

bőrbetegségei. 0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-né! rosszabb látásélesség. 
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Gépi forgácsoló 

kód:112 

általános vizsgálat 

audiológiai vizsgálat 

Gyenge fejlettség és izomerő. A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei. 

Minden vitium. Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának 

javaslata szerint. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. 

Szédülés. Epilepszia. Kéz idült bőrbántalmai. 

0,8-0,4; 0,9-03; 1,0-0,2-né! rosszabb látásélesség. 

Villanyszerelő 

kód:113 

általános vizsgálat 

vestibularis vizsgálat 

Gyenge fejlettség, izomerő. A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, 

ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége, vagy 

rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Krónikus aspecifikus 

légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Vertigo. Egyensúlyérzés zavara. Diabetes mellitus. Színtévesztés. 

0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-né! rosszabb látásélesség. 

+-6D-án felüli szemüvegviselés. 

Karosszéria-

lakatos kód:114 

általános vizsgálat 

audiológiai vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. 

A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd 

szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége, vagy rendellenessége, a 

kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. 

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. 

Epilepszia. Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. 

Kéz idült bőrbetegségei. 

0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-né! rosszabb látásélesség. 

Járműfényező 

kód:115 

általános vizsgálat 

teljes vérkép 

 sebi és májfunkció 

vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. 

A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd 

szakorvos javaslata szerint. Minden vitium. Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai 

járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. 

Krónikus gyomor- bélrendszeri megbetegedések. A vérképzőrendszer, a vese és idegrendszer megbetegedései. 

Anémia. Idült májbetegség. Diabetes mellitus egyéni elbírálás szerint. Halláscsökkenés. Színtévesztés. Látótér 

szűkület. Epilepszia. 

0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-né! rosszabb látásélesség. 

+6 és -6 D-nál erősebb szemüvegviselés. 
 

A szakmunkás bizonyítványt megszerző tanulók részére lehetőség van nappali rendszerű felnőttoktatás keretein belül érettségi bizonyítványt 

szerezni. 
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Egyéb információk: 

 

Nyílt nap: 2015. november 14. 09.00 óra 

Felvételi eljárás rendje: Felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli, és felvételi testnevelésből illetve szóbeli motivációs 

elbeszélgetés 

Felvételi vizsgára jelentkezés módja: Az egységes írásbelire jelentkezés: írásban 2015. december 8-ig 

Jelentkezési lap megküldése az általános iskolából 2016. február 12. A jelentkezési laphoz csatolni kell az 

írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát! 

Vizsga időpontja, helye: Egységes írásbeli: 2016. január 16. 10.00 óra; pótló írásbeli: 2016. január 21. 14.00 óra 

 Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, ill. 

egységes felvételi vizsgát szervező más középiskola. 

Felvételi motivációs elbeszélgetés illetve testnevelés felvételi: 2016. február 20. 09.00 órától folyamatosan. 

1. Pótló felvételi motivációs elbeszélgetés illetve testnevelés felvételi: 2016. február 26. 14.00 órától 

folyamatosan. 

2. Pótló felvételi motivációs elbeszélgetés illetve testnevelés felvételi: 2016. február 29. 14.00 órától 

folyamatosan. 

 

Vizsgázó teljesítményének értékelése: Hozott és szerzett (írásbeli és elbeszélgetés, ill. testnevelés) pontszámok alapján  

Minden szakgimnáziumi képzésre jelentkezett tanuló a központi írásbeli felvételi vizsgán kívül felvételi motivációs elbeszélgetésen illetve 

testnevelés felvételi vizsgán vesz részt. 

Azok a tanulók, akik rendelkeznek szakértői véleménnyel, ennek leadásával a törvény által biztosított kedvezményeket megkapják. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy szíveskedjenek a felvételi laphoz csatolni a szakértői véleményt, különben nem áll módunkban figyelembe 

venni a tanuló speciális helyzetét! 
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Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 

Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 15. 82/511-995; 82/510-941 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe: www.szechenyi-kaposvar.hu;  titkarsag@szechenyi-kaposvár.hu  

Tagintézmény vezetője: Bálintné Rehova Márta 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Malatinszky Zoltán 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Szakközépiskola 

Képzé

s belső 

kódja 

Évfolya

mok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Egyéb 

oktatási 

jellemz

ő 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvét

eli 

tantár

gy 

Tagozat képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

151 9. 

kerettantervre 

épülő 

helyitanterv 

kereskedelem 

4 éves 

szakmai 

érettsé-

git adó 

28 nincs 
XXVI. 

Kereskedelem 

152 9. 

kerettantervre 

épülő 

helyitanterv 

vendéglátás 

4 éves 

szakmai 

érettsé-

git adó 

28 nincs 
XXVII. 

Vendéglátóipar  

 

http://www.szechenyi-kaposvar.hu/
mailto:titkarsag@szechenyi-kaposvár.hu
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Szakiskola 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 
Alkalmazott tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés 

száma és 

neve (OKJ) 

Kizáró okok 

160 9. 
kerettantervre épülő 

helyitanterv 
kereskedelem 

3 éves, szakmát 

adó 
25 nincs 

34 341 01 
  

pályaalkalmassági 

és egészségügyi 

alkalmatlanság 

Eladó 

170 9. 
kerettantervre épülő 

helyitanterv 
vendéglátás 

3 éves, szakmát 

adó 
25 nincs 

34 811 01 
  

pályaalkalmassági 

és egészségügyi 

alkalmatlanság 

Cukrász 

180 9. 
kerettantervre épülő 

helyitanterv 

vendéglá-

tóipar 

3 éves, szakmát 

adó 
25 nincs 

34 811 03 pályaalkalmassági 

és egészségügyi 

alkalmatlanság Pincér 

190 9. 
kerettantervre épülő 

helyitanterv 

vendéglá-

tóipar 

3 éves, szakmát 

adó 
50 nincs 

34 811 04 pályaalkalmassági 

és egészségügyi 

alkalmatlanság Szakács 

 

További információk: 

Szülői fórum: 2015.december 03. (csütörtök) 16:00 óra, Kaposvár, Rippl-Rónai u. 15. 

A felvételi eljárás rendje: a tanév rendje szerint. 
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Egyéb: Felvételi a tanulmányi eredmény alapján, (az 5.6.7. év végi és a 8. félévi magyar, történelem, matematika, idegen nyelv osztályzatai)  

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton a megfelelés kizáró okai  

XXVI. Kereskedelem,        Kereskedő 

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. Mindkét fül nagyothallása, a társalgási 

beszédmegértés zavarával. Színtévesztés. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

XXVII. Vendéglátóipar,    Vendéglátásszervező-vendéglős 

Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zavarával. 

Beszédhiba. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

Eladó 

Arc és kéz bőrének betegségei, torzító elváltozásai. Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Színtévesztés. 

Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

Cukrász 

Asztma. Epilepszia. Idült bőrbetegségek. Ízérzés – és szaglászavar. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

Pincér 

Epilepszia. Idült bőrbetegségek. Ízérzés – és szaglászavar. Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Súlyos 

látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

Szakács 

Epilepszia. Vegetatív disztónia. Idült bőrbetegségek. Ízérzés – és szaglászavar. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 
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Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolája 

Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár Szent Imre u 2, tel: 82/420-526, fax: 

82/415-233 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe: www.ngkszki.hu;  mail@kozgaz.ngkszki.hu  

Tagintézmény vezetője: Trembeczki Csaba 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Dr. Kimmelné Sovány Tímea 

  

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:  

Szakgimnázium 

Képz

és 

belső 

kódja 

Évfolya

mok 

száma 

Alkalma

zott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsopo

rtos alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzé

si 

keret 

(fő) 

Felvétel

i 

tantárg

y 

Tagozat 

képesítés 

száma és 

neve 

(OKJ) 

 210 4+1 központi 

Kereskedelem 

ágazat, 

logisztikai 

ismeretek 

nincs  

Emelt 

szintű 

angol/néme

t nyelvi 

képzés  

34  

magyar 

nyelv, 

matemat

ika  

 54 345 

01, 

logisztikai 

ügyintéző 

220 4+1 központi 

Közgazdaság 

ágazat, 

pénzügyi 

ismeretek 

nincs 

Angol/ném

et nyelvi 

képzés  

34 

magyar 

nyelv, 

matemat

ika  

54 344 01, 

pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 

230 4+1 központi 

Ügyvitel 

ágazat, titkári 

ismeretek 

nincs 

Angol/ném

et nyelvi 

képzés 

34 

magyar 

nyelv, 

matemat

ika  

54 346 02, 

ügyviteli 

titkár 

240 4+1 központi 

Informatika 

ágazat, 

programozási 

ismeretek 

nincs 

Angol 

nyelvi 

képzés 

34 

magyar 

nyelv, 

matemat

ika  

54 481 02, 

gazdasági 

informatik

us 

 200*  4+1 központi 

Közgazdasági 

ágazat, 

vállalkozói 

ismeretek 

nincs 

Angol/ném

et nyelvi 

képzés 

34 

magyar 

nyelv, 

matemat

ika  

54 344 02, 

vállalkozá

si és 

bérügyinté

ző 

http://www.ngkszki.hu/
mailto:mail@kozgaz.ngkszki.hu
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 200*  4+1 központi 

Közgazdasági 

ágazat, 

költségvetési 

ismeretek 

nincs 

Angol/ném

et nyelvi 

képzés 

34 

magyar 

nyelv, 

matemat

ika  

54 344 04, 

államházta

rtási 

ügyintéző 

            

 

További információk: 

Nyílt nap: 2015. november 4, szerda 9:00 

A felvételi eljárás rendje: Központi írásbeli vizsga magyar nyelv és matematika tantárgyakból, 

szóbeli vizsga nincs. 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: A jelentkező összes tanulónak központi 

felvételi vizsgán kell részt vennie, erre az írásbeli mérésre 2015. december 08-ig kell elküldeni a 

jelentkezést iskolánkba. Az általános iskolák a tanulói továbbtanulási lapokat 2016. február 12-

ig továbbítják iskolánkba. 

A vizsga követelményei: A központilag kiadott kompetencia alapú feladatlapok megoldása. 

A vizsga időpontja, helye: 2016. január 16, szombat 10:00 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 50%-ban az általános iskolából hozott pont, 50%-ban 

az írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény számít. A hozott pontot az általános iskolában 7. év 

végén és a 8. osztályban félévkor elért tanulmányi eredmény alapján számítjuk ki (matematika, 

magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv). 

Egyéb: * A jelölt 200-es tagozatkódú képzések engedélyeztetés alatt állnak, indítási engedély 

esetén a kettő közül csak az egyik indul.  

A kereskedelem ágazaton az idegen nyelv oktatása heti 8 órában történik. 

Az informatika ágazat kivételével minden osztályban írásbeli szintfelmérő alapján soroljuk a 

tanulókat idegen nyelvi csoportokba. Időpontja 2016. május 5, erről a felvételt nyert tanulókat 

értesítjük. 

Intézményünk ECDL vizsgaközpont és tagja a kaposvári TISZK-nek. 

Emelt szintű felkészítés: matematika, magyar nyelv- és irodalom, történelem, idegen nyelv, üzleti 

gazdaságtan, informatika tantárgyakból. 

Idén is hirdetünk előkészítő foglalkozásokat matematikából és magyar nyelvből. Jelentkezési lap az 

iskola honlapján vagy portáján található. 

A kitöltött jelentkezési lapok e-mailben elküldhetők vagy személyesen leadhatók az iskolában. 

Pályaalkalmassági vizsgálatot tartunk a 230-as kódú képzésben ügyvitel ágazaton, időpontjáról 

értesítjük a jelentkezőket. 
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Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

Tagintézmény címe, tel. és fax száma:8660 Tab, Virág u. 12-14. 84/525-150 fax: 84/527-057 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe: www.rudnaygy.sulinet.hu; rudnay@liveedu.rudnay-tab.hu  

Tagintézmény vezetője: Szentesiné Kiss Katalin 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Mezőfi Gyula 

 Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Szakgimnázium 

Képzé

s 

belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterüle

t jellemzői 

Szakmacsopor

tos alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzé

si 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés 

száma és 

neve (OKJ) 

250  4+1 
Szakközépiskol

ai kerettanterv 
ügyvitel  ügyvitel 

 honvédelmi 

vagy 

rendészeti 

orientáció 

választásával 

15 

Felvétel: az 

általános iskolai 

eredmények 

alapján 

Pályaalkalmassá

gi vizsgálat 

 ügyvitel 

ágazat XXV. 

Ügyviteli 

titkár 54 346 

02 

251 4 +1(+1) 
Szakközépiskol

ai kerettanterv 
gépészet gépészet 

 honvédelmi 

vagy 

rendészeti 

orientáció 

választásával 

 30 

Felvétel: az 

általános iskolai 

eredmények 

alapján 

 gépészet 

ágazat IX. 

mechatronik

ai technikus 

54 523 04 

http://www.rudnaygy.sulinet.hu/
mailto:rudnay@liveedu.rudnay-tab.hu
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megújuló 

energetikai 

technikus 

252 4+1(+1) 
Szakközépiskol

ai kerettanterv 

villamosip

ar és 

elektronika 

elektrotechnika

-elektronika 

honvédelmi 

vagy 

rendészeti 

orientáció 

választásával 

15 

Felvétel: az 

általános iskolai 

eredmények 

alapján 

villamosipar 

és 

elektronikai 

ágazat XI. 

Automatikai 

technikus 

54 523 01 

Megújuló 

energetikai 

technikus 

  

 

Szakközépiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés száma 

és neve (OKJ) 

Kizáró 

okok 
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260 3 

szakiskolai 

közismereti 

és 

szakképzési 

kerettanterv 

könnyűipar könnyűipar ösztöndíjas 12 

Felvétel: az 

általános 

iskolai 

eredmények 

alapján 

Egészségügyi 

alkalmasság 

Női szabó 

34 542 06 

 

   

261 3 

szakiskolai 

közismereti 

és 

szakképzési 

kerettanterv 

villamosipar 

és 

elektronika 

elektrotechnika-

elektronika 

támogatott 

képzés 
12 

Felvétel: az 

általános 

iskolai 

eredmények 

alapján 

Egészségügyi 

alkalmasság 

Elektronikai 

műszerész 

34 522 03 

  

262 3 

szakiskolai 

közismereti 

és 

szakképzési 

kerettanterv 

gépészet gépészet 
támogatott 

képzés 
12 

Felvétel: az 

általános 

iskolai 

eredmények 

alapján 

Egészségügyi 

alkalmasság 

 

Hegesztő 

34 521 06 
  

263 3 
szakiskolai 

közismereti 

és 

gépészet gépészet 
ösztöndíjas 

képzés 
12 

Felvétel: az 

általános 

iskolai 

Ipari gépész 

34 521 04 
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szakképzési 

kerettanterv 

eredmények 

alapján 

Egészségügyi 

alkalmasság 

264 3 

szakiskolai 

közismereti 

és 

szakképzési 

kerettanterv 

villamosipar 

és 

elektronika 

elektotechnika-

elektronika 
ösztöndíjas 24 

Felvétel: az 

általános 

iskolai 

eredmények 

alapján 

Egészségügyi 

alkalmasság 

Villanyszerelő 

34 522 04 
  

265 3 

szakiskolai 

közismereti 

és 

szakképzési 

kerettanterv 

gépészet épületgépészet ösztöndíjas 12 

Felvétel: az 

általános 

iskolai 

eredmények 

alapján 

Egészségügyi 

alkalmasság 

víz-, csatorna-

és közmő-

rendszerszerelő 

34 582 12 

  

266 3 

szakiskolai 

közismereti 

és 

szakképzési 

kerettanterv 

építőipar építészet ösztöndíjas 12 

Felvétel: az 

általános 

iskolai 

eredmények 

alapján 

Egészségügyi 

alkalmasság 

bádogos 34 582 

02 
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További információk: A kollégiumi férőhely minden képzésünkhöz biztosított. Választható idegen nyelv: angol, német. ECDL vizsgára 

való felkészítés, vizsgáztatás. 

Nyílt nap: 2015. november 17-18. 

A felvételi eljárás rendje: általános középiskolai felvételi eljárás szerint 

Egyéb: A felvételi pontokat következő módon számoljuk: 

7. év végi és 8. félévi jegyek matematika, magyar nyelv és irodalom. történelem, idegen nyelv tárgyakból (felmentés esetén egyéb tantárgyat 

számítunk) 
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Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája 

 
Intézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14./d Tel./Fax.:   82/512-935 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.euszki-kap.sulinet.hu; szigeti@euszki-kap.sulinet.hu  

Intézmény vezetője: Veiger Katalin 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Bodonyi Rita 

  

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Szakgimnázium 

Képzés 

belső 

kódja 

Év-

folyamok 

száma 

Alkalmazott  

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 
Egyéb oktatási jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

 301  4 
Szakközépiskolai 

kerettanterv 
 egészségügy  nincs 

- angol, német idegen 

nyelv választási 

lehetősége 

- egészségügyi elméleti 

alapozás 

- egészségügyi szakmai 

gyakorlat 

 

 34             - 
 Kisegítő ápoló 

(FEOR 5522/4)  

 

 

 

 

http://www.euszki-kap.sulinet.hu/
mailto:szigeti@euszki-kap.sulinet.hu
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Szakközépiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Év-

folyamok 

száma 

Alkalmazott  

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacs

oportos 

alapozás 

Egyéb oktatási jellemző 
Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés száma 

és neve (OKJ) 

Kizáró okok 

 302  3 
 Szakiskolai ker

ettanterv  
szociális 

 

 

 

nincs  

- angol, német 

idegen nyelv 

választási 

lehetősége 

- szociális elméleti 

alapozás 

- szociális szakmai 

gyakorlat  

 28             - 

 Szociális 

gondozó és 

ápoló 

34 762 01  

 

a felvételi 

eljárás pont 

alatt vannak 

feltüntetve 

  

Nyílt nap: 2015. november 10-11. 8.00 

A felvételi eljárás rendje: A szakgimnáziumba és a szakközépiskolai osztályba jelentkezők felvételéről a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos 

félévi eredmények alapján döntünk.  
  

A beiratkozás feltétele az érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálat megléte.  

 

Az egészségügyi alkalmasságot kizáró, vagy felülvizsgálandó okok, problémák: 

- Átlagon aluli fejlettség (gyenge fizikum) 

- Orthopédiai problémák (gerincferdülés) 

- Súlyos szívrendellenesség-enyhébb kardiológiai problémák esetén szakvélemény szükséges 

- Légzőszervi megbetegedések (asztma) 

- Halláscsökkenés, beszédértés zavara, beszédhiba 

- Bőrbetegségek 

- Fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai 

- Epilepsia 
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- Gyógyszer allergia-Penicillin-más egyéb gyógyszerérzékenység is kivizsgálandó 

- Látászavarok, színtévesztés 

 

Egyéb: Szakgimnáziumi képzésben részt vevő tanulóknak lehetősége nyílik az Erasmus + projekt keretében a szakmai gyakorlat egy részét 

külföldön letölteni. Sikeres érettségi vizsga esetén 5522/4 FEOR számú Kisegítő ápoló munkakör betöltésére jogosító végzettséget szereznek. A 

4 év szakmai tantárgyai beszámításra kerülnek és az érettségi megszerzése után gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló vagy 

gyakorló mentőápoló végzettséget lehet szerezni 1 év alatt. 

A szakközépiskolai osztályban a sikeres szintvizsgát követően a szakmai gyakorlat tanulószerződés keretében zajlik, melyért ösztöndíj jár.  

A 2015-2016-os tanévben ismét hiányszakmának számító szociális gondozó és ápoló, valamint a gyakorló ápoló képzésben résztvevő tanulók 

ösztöndíjban részesülnek tanulmányi eredménytől függően.   

Minden érdeklődőt szeretettel várunk új helyen, korszerűen felszerelt iskolánkban. 
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Kaposvári SZC Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolája 

Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7570 Barcs, Barátság utca 9-11., 06-82/463-221 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe: irodabiksz@freemail.hu  

Tagintézmény vezetője: Csonka Zoltán Róbert      

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Szili Kornél 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:  

 

Szakközépiskola 

  

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolya-

mok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacso-

portos alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzés

i keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés száma 

és neve (OKJ) 

Kizáró okok 

350 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Gépészet 

szakmacsoport  
Gépészet 

Idegen nyelv: 

német 
32 nincs 

34 582 03 

Épület- és 

szerkezetlakatos 

 

Térlátás hiánya, 

közepes fokú 

halláscsökkenés, 

szédülékenység, 

súlyos fokú 

látáscsökkenés, 

epilepszia, 

bőrbetegség 
cukorbetegség 

mailto:irodabiksz@freemail.hu
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351 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Építészet 

szakmacsoport 
Építészet 

Idegen nyelv: 

német 
24 nincs 

34 582 08 

Kőműves és 

hidegburkoló 

Térlátás hiánya, 

közepes fokú 

halláscsökkenés, 

szédülékenység, 

súlyos fokú 

látáscsökkenés, 

epilepszia, 

bőrbetegség 

352 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Építészet 

szakmacsoport 
Építészet 

Idegen nyelv: 

német 
24 nincs 

34 582 04 

Festő, mázoló, 

tapétázó 

 

Térlátás hiánya, 

közepes fokú 

halláscsökkenés, 

szédülékenység, 

súlyos fokú 

látáscsökkenés, 

epilepszia, 

bőrbetegség, 
színtévesztés 

353 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Faipar 

szakmacsoport 
Faipar 

Idegen nyelv: 

német 
24 nincs 

34 543 02 

Asztalos 

 

Térlátás hiánya, 

közepes fokú 

halláscsökkenés, 

szédülékenység, 

súlyos fokú 

látáscsökkenés, 

epilepszia, 

bőrbetegség 
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354 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Kereskedelem-

marketing, 

üzleti 

adminisztráció 

szakmacsoport 

Kereskedelem-

marketing, 

üzleti 

adminisztráció 

Idegen nyelv: 

német 

 

 

 

24 

 

 

 

 

nincs 

34 341 01 

Eladó 

 

Arc és kéz bőrének 

betegségei, torzító 

elváltozásai, mindkét 

fül halláscsökkenése 

a beszédmegértés 

zavarával, 

beszédhiba, 

színtévesztés, súlyos 

látáscsökkenés. 

Egyéb betegség 

esetén egyéni 

elbírálás.  

355 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Vendéglátás-

turisztika 

szakmacsoport 

Vendéglátás-

turisztika 

Idegen nyelv: 

német 
24 nincs 

34 811 04 

Szakács 

Epilepszia, vegetatív 

disztónia, idült 

bőrbetegségek, 

ízérzés – és 

szaglászavar, súlyos 

látáscsökkenés. 

Egyéb betegség 

esetén egyéni 

elbírálás. 

356 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Közlekedés 

szakmacsoport 
Közlekedés 

Idegen nyelv: 

német 
24 nincs 

34 525 03 

Járműfényező 

Térlátás hiánya, 

közepes fokú 

halláscsökkenés, 

szédülékenység, 

súlyos fokú 

látáscsökkenés, 

epilepszia, 

bőrbetegség 



 

71 

  

357 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Közlekedés 

szakmacsoport 
Közlekedés 

Idegen nyelv: 

német 
24 nincs 

34 525 06 

Karosszéria-

lakatos 

Térlátás hiánya, 

közepes fokú 

halláscsökkenés, 

szédülékenység, 

súlyos fokú 

látáscsökkenés, 

epilepszia, 

bőrbetegség 

358 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Építészet 

szakmacsoport 
Építészet  

Idegen nyelv: 

német 
12 nincs 

34 582 01 

Ács 

Térlátás hiánya, 

közepes fokú 

halláscsökkenés, 

szédülékenység, 

súlyos fokú 

látáscsökkenés, 

epilepszia, 

bőrbetegség 

359 3 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben 

kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Könnyűipar 

szakmacsoport 
Könnyűipar 

Idegen nyelv: 

német 
16 nincs 

34 542 06 

Női szabó 

Epilepszia, 

bőrbetegség, súlyos 

fokú látáscsökkenés 

színtévesztés 
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360 2 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Közlekedés 

szakmacsoport 
Közlekedés 

Idegen nyelv: 

német 
24 nincs 

54 525 02 

Autószerelő 

Szívműködés súlyos 

zavara, súlyos 

hallászavar, tartós 

légzőszervi 

megbetegedés, 

epilepszia, súlyos 

látászavar 

361 1 

A szakképzési 

kerettantervekről 

szóló 14/2013 

(IV.05) NGM 

rendeletben kiadott 

szakképzési 

kerettanterv 

Vendéglátás-

turisztika 

szakmacsoport 

Vendéglátás-

turisztika 

Idegen nyelv: 

német 
24 

Lásd: 

további 

információk 

35 811 02 

Vendéglátó-

üzletvezető 

Epilepszia, vegetatív 

disztónia, idült 

bőrbetegségek, 

ízérzés – és 

szaglászavar, súlyos 

látáscsökkenés. 

Egyéb betegség 

esetén egyéni 

elbírálás. 

362 2 

Szakmai tantervi 

adaptáció a  

21 543 01 

Asztalosipari 

szerelő 

részszakképesítés 

HÍD II. 

programban 

történő 2 éves 

oktatásához 

Faipar 

szakmacsoport 
Faipar 

Idegen nyelv: 

német 
10 nincs 

 

21 543 01 

Asztalosipari 

szerelő 

 

Térlátás hiánya, 

közepes fokú 

halláscsökkenés, 

szédülékenység, 

súlyos fokú 

látáscsökkenés, 

epilepszia, 

bőrbetegség 
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363 2 

Szakmai tantervi 

adaptáció a  

31 346 02 

Számítógépes 

adatrögzítő 

részszakképesítés 

HÍD II. 

programban 

történő 2 éves 

oktatásához 

Ügyvitel 

szakmacsoport 
Ügyvitel 

Idegen nyelv: 

német 
10 nincs 

31 346 02 

Számítógépes 

adatrögzítő 

 

Szívműködés súlyos 

zavara, tartós 

légzőszervi 

megbetegedés, 

súlyos látászavar, 

epilepszia,tartós 

fülgyulladás, tartós 

bőrbetegségek 

364 2 

Szakmai tantervi 

adaptáció a  

31 582 02 

Építményzsaluzat 

és fémállvány 

szerelő 

részszakképesítés 

HÍD II. 

programban 

történő 2 éves 

oktatásához 

Építészet 

szakmacsoport 
Építészet 

Idegen nyelv: 

német 
10 nincs 

31 582 02 

Építményzsaluzat 

és fémállvány 

szerelő 

 

Térlátás hiánya, 

közepes fokú 

halláscsökkenés, 

szédülékenység, 

súlyos fokú 

látáscsökkenés, 

epilepszia, 

bőrbetegség 
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365 2 

Szakmai tantervi 

adaptáció a  

21 542 02 

Textiltermék-

összeállító 

részszakképesítés 

HÍD II. 

programban 

történő 2 éves 

oktatásához 

Könnyűipar 

szakmacsoport 
Könnyűipar 

Idegen nyelv: 

német 
10 nincs 

21 542 02 

Textiltermék-

összeállító 

 

Epilepszia, 

bőrbetegség, súlyos 

fokú látáscsökkenés 

színtévesztés 

366 2 

Szakmai tantervi 

adaptáció a  

31 761 02 

Házi időszakos 

gyermekgondozó 

részszakképesítés 

HÍD II. 

programban 

történő 2 éves 

oktatásához 

Szociális 

szolgáltatások 

szakmacsoport 

Szociális 

szolgáltatások 

Idegen nyelv: 

német 
10 nincs 

31 761 02 

Házi időszakos 

gyermekgondozó 

 

Légzőszervi 

megbetegedések, 

beszédhiba, 

epilepszia, 

gyógyszerallergia, 

bőrbetegségek 

  

További információk: 

 

Nyílt nap: Előre egyeztetett időpontban. 

Egészségügyi alkalmasság kizáró okai: A tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálata minden esetben egyénileg történik a 
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befogadó iskola iskolaorvosa által. 

A felvételi eljárás rendje: tanév rendje szerint. 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: felvételi vizsga nincs. 

Egyéb: -  a szakma követelményeinek teljesítése után érettségit adó képzés nappali tagozaton 2 év alatt, esti tagozaton 2  

                év alatt elvégezhető 

 

   - A 35 811 02 számú, Vendéglátó-üzletvezető szakképesítésre való jelentkezés előfeltétele: 

                34 811 04 Cukrász, 34 811 04 Szakács, 34 811 03 Pincér, vagy 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítések valamelyikének  

                megléte, illetve előírt gyakorlat szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett  

                legalább két éves gyakorlat. 
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Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája 

és Kollégiuma 

 

Tagintézmény vezető: Dr. Büttnerné Bódi Ágnes 

Levelezési címe: 7500 Nagyatád, Dózsa György u.13. 

Tel. és fax: 36 82 553-042 

E-mail: info@ady-nagyatad.sulinet.hu 

Web: http://www.ady-nagyatad.hu 

OM: 203027 

Pályaválasztási felelős: Horváth Attila 

 

Pályaválasztási nyílt nap: 

2015. november 21-én: 

9:00 órakor a hatévfolyamos tagozatnak, 10:00 órakor a négyévfolyamos tagozatnak 

 

2016. január 9-én: 

10:00 órakor a négyévfolyamos tagozatnak 

 

 

ÁLTALÁNOS FELVÉTELI TUDNIVALÓK 

 

Intézményünkbe az általános felvételi eljárás keretében kerülhetnek be az általános iskola 6. illetve 8. 

évfolyamát sikeresen elvégző tanulók.  

 

 A hatévfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók. felvételi rangsorának összeállításakor 

az 5. osztályos év végi és a 6. osztályos félévi általános iskolai eredményeik, valamint a központi 

írásbeli felvételi vizsgák (magyar nyelv és matematika) alapján történik. A figyelembe vett tantárgyak: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és természetismeret. Az azonos 

pontszámot elérő tanulók között a jobb általános iskolai eredmény dönt. 

 

Felvételi jelentkezés: 

A jelentkezéshez központilag kiadott jelentkezési lapot kell kitölteniük és intézményünkbe eljuttatniuk 

2016. február 12-ig. A jelentkezési lap átvehető lesz iskolánkban, illetve letölthető az Oktatási Hivatal 

vagy a KIR honlapjáról. 

A jelentkezési lapot nem kell aláíratni az általános iskola igazgatójával és osztályfőnökével, azt 

közvetlenül elküldhetik az intézménynek. Ezzel egyidőben a tanulói adatlapot viszont el kell 

küldeniük Győrbe, a Felvételi Központnak. ( 9001 Győr, Pf. 681). 

mailto:info@ady-nagyatad.sulinet.hu
http://www.ady-nagyatad.hu/
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 A négyévfolyamos gimnáziumi és szakközépiskolai képzésekre jelentkezőknél a 7. osztályos év 

végi és a 8. osztályos félévi osztályzatokat vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból. Az azonos eredményt elérők között a többi 

természettudományos tárgy eredménye dönt. 

 

Értesítés a felvételről: 

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2016. március 9-én hozzuk nyilvánosságra az iskola titkárságán és 

honlapunkon.  

A tanulók felvételéről hozott döntésről – a Felvételi Központ által visszaküldött végleges felvételi jegyzék 

alapján – 2016. április 26-ig küldjük ki az értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

 

 

TERVEZETT TANULMÁNYI TERÜLETEK 

Gimnázium 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 
Oktatás fő jellemzője Oktatás egyéb jellemzője 

Képzési 

keret (fő) 

401 4 
Emelt óraszámú nyelvi 

képzés 

Első nyelv: angol vagy 

német 

Emelt matematika óraszám, 

választható katonai 

alapismeretek tantárgy 

17 

402 4 
általános gimnáziumi 

képzés  

Első nyelv: angol vagy 

német, választható katonai 

alapismeretek tantárgy 

17 

403 6 Hatévfolyamos tagozat 
Első nyelv: angol vagy 

német 
28 

 

 

Szakközépiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Év-

folyamok 

száma 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 

Tagozat képesítés száma 

és neve (OKJ) 

404 4+1 Gépészet 
Angol vagy német 

nyelv 
68 

54 521 03 

Gépgyártástechnológiai 

technikus 

54 523 04 

Mechatronikai technikus 

405 4+1 Informatika 
Angol vagy német 

nyelv 
17 

54 481 04 

Informatikai 

rendszergazda 
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406 4+1 Közgazdaság 
Angol vagy német 

nyelv 
17 

 

54 344 01 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

 

407 4+1 Egészségügy 

Humán 

egészségüggyel 

összefüggő 

szakmai alapozó 

tantárgyak 

17 
52 723 01 

Gyakorló ápoló 

408 4+1 Pedagógia 
Angol vagy német 

nyelv 
17 

54 140 01 

gyógypedagógiai segítő 

munkatárs 

 

 

A TANULMÁNYI TERÜLETEK BEMUTATÁSA 

 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

 

 Emelt óraszámú nyelvi képzés 

 

A 9. évfolyamtól kezdve két idegen nyelvet oktatunk. 

A választható első nyelv  angol nyelv 

 német nyelv 

A második idegen nyelv: német, angol vagy francia, választását az iskolai lehetőségek befolyásolják. 

 

Miért érdemes emelt óraszámú nyelvi képzésre járni?  

  Mert megalapozza a korszerű műveltségedet, nyelvtudásodat, felkészít a nyelvvizsgára 

 Alapos felkészítést kapsz az érettségi előkészítőkön a továbbtanulásra, 

 Emelt óraszám informatikából, így előrehozott érettségit tehetsz 

 A 11. évfolyamon jelentkezhetsz idegen nyelvi emelt szintű érettségi előkészítőre, így a heti 

óraszám 7 óra. Sikeres 60 %-os emelt szintű érettségivel nyelvvizsga bizonyítványt kaphatsz. 

 Tanulóink sikeres érettségi után 80-90 %-ban jutnak be az egyetemekre, főiskolákra, ahol szép 

eredményekkel veszik az akadályokat 

 

Négyévfolyamos gimnáziumi képzés 
 

Az osztály  általános gimnáziumi kerettanterv szerinti oktatásban részesül. 
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Az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják. 

 Választhatod a katonai alapismeretek tantárgyat, melyből érettségi vizsgát tehetsz, ez 

pályaválasztás esetén előnyt jelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Magyar Honvédség 

Altiszti Akadémiáján. 

 A KatonaSuli program keretében sportfoglalkozások széles köréből választhatsz. (lövészet, 

atlétika, úszás, közelharc) 

 A honvédség szervezte programokon vehetsz részt ( pl. haditechnikai bemutatókon) 

 

Hatévfolyamos gimnáziumi képzés 

A képzés jellemzői: 

 tehetséggondozás  

 kiemelkedő verseny – és érettségi eredmények  

 egyenes út az egyetemre 

 idegen nyelvként angol vagy német nyelvet tanulnak a 7. és 8. osztályban, a 2. nyelv tanulását 

csak a 9. évfolyamon kezdik meg. 

Tehetséges, jó tanuló 6. osztályos tanulók jelentkezését várjuk. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 

 

Informatika szakmacsoport 

 

A képzés négy + egy éves 

 

A szakmai oktatás célja: 

 a szakmacsoport technológiáinak megismertetése  

 a műszaki foglalkozásokat megalapozó szemlélet kialakítása  

 a számítógép-kezelés és programozás alapelveinek, módszereinek bemutatása 

Szakmai tantárgyak: 

 Munkahelyi egészség és biztonság 

 Információtechnológiai alapok 

 Munkaszervezési ismeretek 

 Adatbázis- és szoftverfejlesztés 

 Hálózati ismeretek I 

A választható idegen nyelv: angol vagy német. 

A végzettség munkakör betöltésére képesít: számítógépes rendszerkarbantartó  
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Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben: CAD-CAM informatikus 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a sikeres vizsga után tervezési feladatokban működik 

közre. Ismeri a tervezési szabványokat, készségszinten használja a tervező szoftvert. CNC 

programozásban jártas. Modellez, valamint a gyártáshoz szükséges eljárásokat kiválasztására is képes. 

 

Gépészet szakmacsoport 

 

A képzés négy + egy éves 

 

Szakmai oktatás célja: 

 a műszaki szemlélet kialakítása  

 műszaki feladatmegoldó képesség fejlesztése  

 a technológiai és termelési fejlesztő-tervezőmunka néhány módszerének bemutatása 

Szakmai tantárgyak:  

 műszaki ábrázolás  

 anyag- és gyártásismeret 

 mechanika  

 géprajz  

 gépészeti mérések  

 alkalmazott számítástechnika (Pro/Engineer)  

 anyagmegmunkálási gyakorlatok  

 szerelési alapgyakorlatok  

 gépi forgácsolási alapgyakorlatok 

Tanult idegen nyelv: német vagy angol 

 

A végzettség munkakör betöltésére képesít: fémtermék összeszerelő 

 

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben: gépgyártástechnológiai technikus. 

 

A duális szakképzés keretében biztosított a szakmai gyakorlatod helyszíne. Korszerűen felszerelt 

tanműhelyekben, ipari környezetben tanulhatsz. A munkaerőpiac keresett szakmája. 

 

Milyen munkaterületen dolgozhatsz ezzel a végzettséggel? 

CNC gépek kezelése és programozása, gyártási dokumentációk készítése, mérési és karbantartási 

feladatok. 
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Egészségügyi szakmacsoport 

 

A képzés négy + egy éves 

 

Szakmai oktatás célja: 

Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati képességekkel, készségekkel 

rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. 

 

Szakmai oktatás területei: 

 egészségtan 

 általános lélektan 

 mentálhigiéne 

 emberi test 

 egészséggondozás 

Tanult idegen nyelv 

német vagy angol nyelv 

orvosi latin 

 

A végzettség munkakör betöltésére képesít: kisegítő ápoló 

 

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben:  gyakorló ápoló 

 

A Nagyatádi Városi Kórház biztosítja számodra a szakmai gyakorlat helyszínét. A szakmai 

bizonyítványod megszerzése után biztos munkahelyet találsz. 

 

Milyen munkaterületen dolgozhatsz ezzel a végzettséggel? 

Kórházakban, szociális otthonokban, orvos mellet 

 

Közgazdasági szakmacsoport 

 

A képzés négy + egy éves 

A 4 éves képzés keretében a tanulók a közgazdasági szakközépiskolai kerettanterv szerint tanulnak és a 

4. év végén érettségi, valamint szakmai érettségi-képesítő vizsgát tesznek.  
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Szakmai tantárgyak: 

 

Munkahelyi egészség és biztonság, Gazdasági és jogi alapismeretek 

Ügyviteli gyakorlatok Általános statisztika , Statisztika gyakorlat  

Pénzügyi alapismeretek, Pénzügy gyakorlat, Adózási alapismeretek 

Adózás gyakorlat, Számviteli alapismeretek, Számvitel gyakorlat 

 

A  tanulók a tanév során szerzik meg elméleti és gyakorlati ismereteiket, összefüggő nyári szakmai 

gyakorlaton nem kell részt venniük. 

A végzettség munkakör betöltésére képesít: Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor.  

Betölthető állások: 

 Adóbevallás feldolgozó 

 Iskolai pénztáros 

 Kaszinói pénztáros 

 Pénzügyi nyilvántartó 

 Szakszervezeti pénztáros 

 Számlázási ügyintéző 

 Számviteli adminisztrátor 

 Vállalati pénztáros 

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben:  Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

 

Oktatás szakmacsoport, Pedagógia ágazat 

 

A képzés négy + egy éves 

 

A 4 éves képzés keretében a tanulók pedagógia szakközépiskolai kerettanterv szerint tanulnak és a 4. 

év végén érettségi, valamint szakmai érettségi vizsgát tesznek. 

 

Szakmai oktatás célja: 

 korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával készítse fel a tanulókat a nevelő-, oktató 

munkába történő tudatos és hatékony közreműködésre, 

 az általános és személyiség-lélektan, a szociálpszichológia, a fejlődéspszichológia és a 

pedagógiai pszichológia és a munkapszichológia korszerű ismeretanyagának megismertetése.  

 a tanulók személyiség-központú szemléletmódjának kialakítása 
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Szakmai tantárgyak:  

 Munkahelyi egészség és biztonság 

 Pedagógia 

 Pedagógia gyakorlatok 

 Pszichológia  

 Gyógypedagógiai alapismeretek 

 Gyógypedagógiai gyakorlat 

 Gyógypedagógiai egészségtan 

 Gyógypedagógiai tantárgy-pedagógiák 

A 9., 10. és 11. tanév végén összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. 

 

Tanult idegen nyelv: német vagy angol 

 

A végzettség munkakör betöltésére képesít: Oktatási ügyintéző 

 

Várható szakképesítés az érettségire épülő szakképzésben: Gyógypedagógiai segítő munkatárs 

 

Mit biztosítunk a sikeres érettségi vizsgához és a továbbtanuláshoz?  

 11–12. évfolyamon a választott tantárgyból érettségi előkészítőt közép és emelt szintre 

Mit biztosítunk a tanulási zavarral és nehézséggel küzdő tanulóknak? 

 Fejlesztő foglalkozást  

 egyéni és csoportos felzárkóztatást  

 tanulásmódszertant 

Mit vár Tőled az iskolai diákönkormányzat? 

 javaslatokat és aktív részvételt a diákönkormányzat munkájában 

Van-e az iskolának nemzetközi kapcsolata?  

 Németországgal sokéves diákcsere kapcsolat 

 Franciaországgal közös projekt,multilaterális európai ifjúsági programok 

Milyen tanórán kívüli programokat kínál az iskola? 

 Klubfoglalkozások, énekkar, újságírás atlétika, kosárlabda, kézilabda,floorball, lány-fiú foci, 

kosárlabda, röplabda, sítábor, Ady- napok rendezvényei, diáknapok 
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Mit várunk Tőled? 

 nyitottságot az új ismeretek iránt  

 rendszeres, alapos iskolai és otthoni munkát  

 együttműködést és bizalmat a siker érdekében 

Miért válaszd a Nagyatádi Ady Endre Gimnáziumot? 

 Mert teljesen felújított iskolaépületünkben korszerűen felszerelt tantermekben folyik az oktatás.  

 Mert kiemelt figyelmet fordítunk az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítésre.  

 Mert a gimnázium volt diákjai kiválóan megállják a helyüket az egyetemeken, munkahelyeken.  

 Mert iskolánk ECDL vizsgaközpont, ezért helyben lehet vizsgát tenni.  

 Mert az iskolavezetés arra törekszik, hogy az intézmény az új kihívásoknak megfeleljen, és a 

diákoknak korszerű ismereteket adjon. 

 Mert magas színvonalú duális szakképzést folytatunk a Büttner Kft-vel és a Nagyatádi Városi 

Kórházzal együttműködve 

 Mert kiváló szaktanáraink hivatásuk elkötelezettjei 
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Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7570 Barcs, Szent László u. 13. 

Tel:      82/565-601, Fax: 82/565-611 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe: www.dravavolgye.hu  

E-mail:       a.dvkbarcs@gmail.com  

Tagintézmény vezetője:   Horváthné Madarász Zsuzsanna 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Borsos Szilvia tagintézményvezető-helyettes 

  

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:  

Szakgimnázium 

Képz

és 

belső 

kódj

a 

Évfolya

mok 

száma 

Alkalmazo

tt 

tanterv 

Szakter

ület 

jellemző

i 

Szakmacsopo

rtos alapozás 

Ágazat 

 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képz

ési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés 

száma és 

neve (OKJ) 

 451  4+1 

Kerettante

rvre épülő 

helyi 

tanterv 

  

Erdészet és 

vadgazdálkod

ás 

4. év után 

érettségi 

+1 év 

után: 

szakképe

sítés 

megszerz

ése 

 70 

Felvétel 

az 

általános 

iskolai 

eredmén

yek 

alapján 

 Erdészeti 

és 

vadgazdálk

odási 

technikus 

OKJ: 

54 623 01 

 452  4+1 

Kerettante

rvre épülő 

helyi 

tanterv 

  

Környezetvéd

elem- 

vízgazdálkodá

s 

4. év után 

érettségi 

+1 év 

után: 

szakképe

sítés 

megszerz

ése 

 35 

Felvétel 

az 

általános 

iskolai 

eredmén

yek 

alapján 

Vízügyi 

technikus 

OKJ: 54-

853-01 

453  4+1 

Kerettante

rvre épülő 

helyi 

tanterv 

 Földmérés 

4. év után 

érettségi 

+1 év 

után: 

35 

Felvétel 

az 

általános 

iskolai 

eredmén

Földmérő, 

földügyi és 

térinformati

http://www.dravavolgye.hu/
mailto:a.dvkbarcs@gmail.com
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szakképe

sítés 

megszerz

ése 

yek 

alapján 

kai 

technikus 

OKJ: 

54 581 01 

454  4+1 

Kerettante

rvre épülő 

helyi 

tanterv 

 Informatika 

4. év után 

érettségi 

+1 év 

után: 

szakképe

sítés 

megszerz

ése 

 35 

Felvétel 

az 

általános 

iskolai 

eredmén

yek 

alapján 

Gazdasági 

informatiku

s 

OKJ: 

54 481 02 

Informatika

i 

rendszergaz

da 

OKJ: 

54 481 04 

455  4+1 

Kerettante

rvre épülő 

helyi 

tanterv 

 Ügyvitel 

4. év után 

érettségi 

+1 év 

után: 

szakképe

sítés 

megszerz

ése 

 35 

Felvétel 

az 

általános 

iskolai 

eredmén

yek 

alapján 

Irodai 

asszisztens 

OKJ: 

54 346 01 

Ügyviteli 

titkár 

OKJ: 

54 346 02 

456  4+1 

Kerettante

rvre épülő 

helyi 

tanterv 

 Turisztika 

4. év után 

érettségi 

+1 év 

után: 

szakképe

sítés 

megszerz

ése 

 35 

Felvétel 

az 

általános 

iskolai 

eredmén

yek 

alapján 

Turisztika 

szervező, 

értékesítő 

OKJ: 

54 812 03 
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További információk: 

Az iskolában érettségit, illetve érettségi után szakmai végzettséget adó szakközépiskolai, 

valamint hatosztályos gimnáziumi képzés folyik. Felkészítünk érettségi vizsgára közép- és 

emeltszinten, szakmai vizsgára, illetve továbbtanulásra. ECL nyelvvizsga központunkban 

államilag elismert nyelvvizsga, ECDL vizsgaközpontunkban Nemzetközi Számítógép-

felhasználói Jogosítvány szerezhető. Kiemelt területként kezeljük a tehetséggondozást. 

Nyílt nap:    2015. november 7. szombat, 9 óra 

A felvételi eljárás rendje: A KIFIR-ben meghatározott eljárási rend szerint. 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: 2015. december 8. 

A vizsga követelményei: A szakgimnáziumi képzéseinkre történő jelentkezés esetén felvételi 

vizsga nincs. A tanulókat az általános iskolai eredményük alapján rangsoroljuk. A hatosztályos 

gimnáziumba jelentkezőknek központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük magyar nyelv és 

matematika tantárgyakból.  

A vizsga időpontja, helye: 2016. január 16. szombat 10 óra 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: A felvétel elbírálásánál az általános iskolai 

eredményeket és a felvételi vizsga eredményét egyenlő arányban vesszük figyelembe. 

 

Egyéb:   Kollégiumi elhelyezést minden jelentkező számára biztosítunk. 
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Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája 

Tagintézmény címe, tel. és fax száma:    7500. Nagyatád, Baross Gábor utca 6. 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe:     www.nagyatadi.hu; iskola@liveedu.nagyatadi.hu  

Tagintézmény vezetője:      Vojkovics István 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse:   Szula Andrásné, Perák Veronika 

  

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Híd II program:20 hónapos képzés 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Oktatás fő 

jellemzője 
Oktatás egyéb 

jellemzője 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

 545  2  Köznevelési 
 7-8.évfolyam+ 

szakiskola9-10 

 rész 

szakképesítés 
 10-10  nincs 

 

 A HÍD II programon belül az alábbi rés szakképesítések sajátíthatók el: 

- Konyhai kisegítő 

- Élelmiszer vegyi áru és gyógynövény eladó 

- Raktáros 

A HÍD II program az 6. osztályt befejezők és a 15. életévüket betöltő tanulóknak lehetőség egy rész 

szakképesítés megszerzésére amely után szakképesítést is szerezhetnek. 

 

Szakközépiskola 

  

 Képzé

s belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Egyéb 

oktatási 

jellemz

ő 

Képzés

i keret 

(fő) 

Tagozat képesítés 

száma és neve (OKJ) 

Kizár

ó okok 

510 3 

Kerettan tervre 

épülő helyi 

tanterv+szakma

i program 

 Gépészet 

 Német 

vagy 

angol 

nyelv 

 24 
 3452104 

Ipari gépész 
    

515 3 Kerettan tervre 

épülő helyi 
 Építészet Német 

vagy 
 12  34 58204     

http://www.nagyatadi.hu/
mailto:iskola@liveedu.nagyatadi.hu
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tanterv+szakma

i program 

angol 

nyelv 

Festő,mázoló,tapétáz

ó 

520 3 

Kerettan tervre 

épülő helyi 

tanterv+szakma

i program 

Vendéglátás

, turisztika 

Német 

vagy 

angol 

nyelv 

24 
3481103 

Pin cér 
  

530 3 

Kerettan tervre 

épülő helyi 

tanterv+szakma

i program 

Kereske- 

delem 

marketing 

Német 

vagy 

angol 

nyelv 

24 
3434101 

Eladó 
  

525 3 

Kerettan tervre 

épülő helyi 

tanterv+szakma

i program 

Vendéglátás

, turisztika 

Német 

vagy 

angol 

nyelv 

24 
3481104 

Sza kács 
  

540 3 

Kerettan tervre 

épülő helyi 

tanterv+szakma

i program 

Építészet 

Német 

vagy 

angol 

nyelv 

12 

3458208 

Kő mű ves és 

hidegburkoló 
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Szakgimnázium 

Képzé

s belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazo

tt 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoport

os alapozás 

Egyéb 

oktatás

i 

jellemz

ő 

Képzés

i keret 

(fő) 

Felvétel

i 

tantárg

y 

Tagozat 

képesítés 

száma és 

neve 

(OKJ) 

 500 4+1 

Kerettan 

tervre 

épülő helyi 

tanterv 

Kereskedele

m, marketing  

-üzleti 

adminiszt 

ráció 

 német vagy 

angol nyelv 

ágazati 

képzés 
26   

54 34101 

Kereskedő 

5434501 

logisztikai 

ügyintéző 

 501 4+1 

Kerettan 

tervre 

épülő helyi 

tanterv 

Vendéglátás-

turisztika 

 német vagy 

angol nyelv 

ágazati 

képzés 
26   

5481101 

vendéglátá

s szervező-

vendéglős 

 

További információk: 

Nyílt nap: 2015. november 11-12 

A felvételi eljárás rendje:  általános felvételi eljárás keretében, felvételi vizsga nincs. 

A felvételt meghatározó elbírálás szempontja a tanulmányi eredmény. Az átlag számításánál a 7. osztály 

félévi és év végi valamint a 8. osztály félévi eredményeit vesszük figyelembe.   

A jelentkezők rangsorolása: tanulmányi eredmény átlaga alapján. 

Minden szakképesítés esetén egy idegen nyelv felvétele kötelező. 

Egészségügyi alkalmassági valamint pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés a Szakmai és 

Vizsgakövetelmények szerint szükséges. 
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SIÓFOKI SZAKKÉPZŐ CENTRUM 

TAGINTÉZMÉNYEI 

 

Siófoki SZC Bacsák György Szakképző Iskolája 

Intézmény OM azonosítója: 203050   

Intézmény címe, tel. száma: 8640 Fonyód, Béke u. 1.; 85-361 510 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.bacsak.hu, iskola@liveedu.bacsak.hu 

Intézmény vezetője: Homor Judit 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Kovács Tibor 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Szakgimnázium 

Képzé

s belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazo

tt tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Rész-

szakképesíté

s    (4 év 

után) 

Egyéb 

oktatás

i 

jellemz

ő 

Képzés

i keret 

(fő) 

Felvétel

i 

tantárg

y 

Tagozat 

képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

 001 4 
Kerettanter

v 

XXVI 

Kereskedele

m 

Közbiztonsá

gi fakultáció 

5259 

személy és 

vagyonőr 

német, 

angol 

idegen 

nyelv 

17 - - 

002 4 
Kerettanter

v 

XXVI 

Kereskedele

m 

3622/15 

Kereskedelm

i ügyintéző 

német, 

angol 

idegen 

nyelv 

17 - 
54 341 01                                                                 

Kereskedő 

003 4 
Kerettanter

v 

XXIV 

Közgazdaság 

41203 

Pénzügyi, 

statisztikai, 

biztosítási 

német, 

angol 

idegen 

nyelv 

34 - 

54 344 01                                                                    

Pénzügyi 

számviteli 

ügyintéző 

http://www.bacsak.hu/
file:///C:/Users/Zoli/Downloads/iskola@liveedu.bacsak.hu
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adminisztrát

or 

 54 343 01                                                                     

Pénzügyi 

termékértékesít

ő 

 004 4 
Kerettanter

v 

XXVIII 

Turisztika                  

4221/4 

Turisztikai 

referens 

német, 

angol 

idegen 

nyelv 

34 - 

54 812 03                                                                    

Turisztikai 

szervező, 

értékelő 

54 812 01                                                               

Idegenvezető 

 

Szerezhető dokumentum: 4 év után érettségi bizonyítvány + rész-szakképesítés 

                                             4+1 év után érettségi bizonyítvány+ OKJ bizonyítvány 

Felvétel: Felvételi vizsga nincs (az általános felvételi eljárás keretében) 

Felvétel követelményei: jó tanulmányi eredmény 

Nyílt nap: 2015. december 7 – 8.  8.00 

Megjegyzés: Kollégiumi férőhelyet az iskola tud biztosítani. 

 

Szakközépiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés száma és neve 

(OKJ) 

005 3 
Szakmai 

kerettanterv 
Gépészet - 

német, angol 

idegen nyelv 
26 - 

Épület és szerkezetlakatos 

34 582 03 

006 3 
Szakmai 

kerettanterv 
Gépészet - 

német, angol 

idegen nyelv 
12 - 

Víz-, csatorna- és közmű- 

rendszerszerelő 

34 582 12 

007 3 
Szakmai 

kerettanterv 
Gépészet - 

német, angol 

idegen nyelv 
12 - 

Hegesztő 

34 521 06 

008 3 
Szakmai 

kerettanterv 

Elektrotechnika-

elektronika 
- 

német, angol 

idegen nyelv 
12 - 

Elektronikai műszerész 

34 522 03 

009 3 
Szakmai 

kerettanterv 

Elektrotechnika-

elektronika 
- 

német, angol 

idegen nyelv 
12 - 

Villanyszerelő 

34 522 04 

010 3 
Szakmai 

kerettanterv 
Gépészet - 

német, angol 

idegen nyelv 
12 - 

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

34 582 05 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=viz_csatorna_es_kozmu_rendszerszerelo_34_582_12.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=viz_csatorna_es_kozmu_rendszerszerelo_34_582_12.docx
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011 3 
Szakmai 

kerettanterv 
Építészet - 

német, angol 

idegen nyelv 
12 - 

Ács 

34 582 01 

012 3 
Szakmai 

kerettanterv 
Építészet - 

német, angol 

idegen nyelv 
12 - 

Kőműves és hidegburkoló 

34 582 08 

013 3 
Szakmai 

kerettanterv 
Építészet - 

német, angol 

idegen nyelv 
12 - 

Festő, mázoló, tapétázó 

34 582 04 

014 3 
Szakmai 

kerettanterv 

Kereskedelem-

marketing 
- 

német, angol 

idegen nyelv 
26 - 

Eladó 

34 341 01 

 

Jelentkezés feltétele: 8.osztályos bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság 

Szerezhető dokumentum: OKJ-s bizonyítvány 

 

Egyéb információk: 
Nyílt nap: 2015. dec. 7-8. 8,00 óra 

Felvételi eljárás rendje: felvételi vizsga nincs (általános felvételi eljárás keretében) 

Megjegyzés: Kollégiumi férőhelyet az iskola tud biztosítani 

 

 

 

Érettségi utáni szakképzés 

Kód 
Évfolyamok 

száma 
Létszám Szakképesítés neve OKJ szám 

-- 2 12 Kereskedő 54 341 01 

-- 2 12 Ügyviteli titkár 54 341 02 

 

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság  Szerezhető dokumentum: OKJ-s 

bizonyítvány 

 

 

 

Szakmunkások szakgimnáziuma 

Kód 
Évfolyamok 

száma 
Oktatás fő jellemzője Oktatás egyéb jellemzője 

- 2 Érettségire való felkészítés nappali 

 

Jelentkezés feltétele: OKJ-s bizonyítvány 

Szerezhető dokumentum: érettségi bizonyítvány 
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Iskolarendszerű felnőttoktatás: (ingyenes képzés) 

OKJ szakma OKJ szakmaszám Megjegyzés 

Eladó 34 341 01 --- 

Villanyszerelő 34 522 04 --- 

Elektronikai műszerész 34 522 03 --- 

Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő 34 582 05 --- 

Pénzügyi számviteli ügyintéző 54 344 01 érettségi után 

Ügyviteli titkár 54 341 02 érettségi után 

Logisztikai ügyintéző 54 345 01 érettségi után 

 

Alkalmazott tanterv: kerettanterv 

Tagozat: esti, nappali 

Szerezhető dokumentum: OKJ-s bizonyítvány  

Jelentkezés feltétele: 8. osztályos bizonyítvánnyal ( 3 év )  

          másodszakmás, vagy érettségi bizonyítvánnyal  (2 év ) 

          egészségügyi alkalmasság 

          felső életkorhatár nincs (de minimum 16 éves) 

          a szakmai csoportok indulási létszáma minimum 10 fő 
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Siófoki SZC Baross Gábor Középiskolája és Szakiskolája 

Intézmény OM azonosítója:  203050 

Intézmény címe, tel. és fax száma:  8600 Siófok, Bakony u. 2., Tel./fax. 84/310-857 

Intézmény honlapja és e-mail címe:  www.baross-siofok.hu;  bgszki@liveedu.baross-siofok.hu  

Intézmény vezetője: Kispéter Sándor 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Stefán László 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Szakgimnázium (korábban szakközépiskola) 

Képzé

s belső 

kódja 

Évfolya

-mok 

száma 

Alkalmazot

t 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzés

i keret 

(fő) 

Felvétel

i 

tantárg

y 

Tagozat 

képesítés száma 

és neve (OKJ) 

Egészségügyi 

kizáró ok 

egyéni elbírálás 

alapján! 

030 4 
Kerettanter

v 
Humán 

Német, 

angol 

idegen 

nyelv 

+ érettségi 

után 1 év a 

szakma 

megszerzés

e 

20 Nincs 

Gyakorló 

fodrász 

52 815 01 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- a kéz tartós 

bőrbetegsége 

- súlyos 

hallászavar 

- epilepszia 

- színtévesztés 

- súlyos 

látászavar 

031 4 
Kerettanter

v 

Környezet-

védelem - 

vízgazdál-

kodás 

 

Német, 

angol 

idegen 

nyelv 

+ érettségi 

után 1 év a 

szakma 

megszerzés

e 

20 Nincs 

Környezetvédel

mi technikus 

54 850 01 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- súlyos 

hallászavar 

- epilepszia 

- súlyos 

látászavar 

032 4 
Kerettanter

v 
Gépészet  

Német, 

angol 

idegen 

nyelv 

20 Nincs 

Épületgépész 

technikus 

54 582 01 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

http://www.baross-siofok.hu/
mailto:bgszki@liveedu.baross-siofok.hu
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+ érettségi 

után 1 év a 

szakma 

megszerzés

e 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedés 

- epilepszia 

- tartós 

vesebetegség 

- súlyos 

látászavar 

033 4 
Kerettanter

v 
Informatika 

Német, 

angol 

idegen 

nyelv 

+ érettségi 

után 1 év a 

szakma 

megszerzés

e 

20 Nincs 

Műszaki 

informatikus 

54 481 05 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- epilepszia 

- színtévesztés 

- súlyos 

látászavar 

034 4 
Kerettanter

v 
Közlekedés  

Német, 

angol 

idegen 

nyelv 

+ érettségi 

után 1 év a 

szakma 

megszerzés

e 

20 Nincs 
Autószerelő 

54 525 02 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- súlyos 

hallászavar 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedés 

- epilepszia 

- súlyos 

látászavar 

035 4 
Kerettanter

v 

Egészségüg

y 

Német, 

angol 

idegen 

nyelv 

+ érettségi 

után 1 év a 

szakma 

megszerzés

e 

20 Nincs 
Gyakorló ápoló 

52 723 01 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedés 

- beszédhiba, 

beszédmegértés 

zavara 

- a kéz tartós 

bőrbetegsége 

- epilepszia 

- gyógyszerallerg

ia 

- színtévesztés 

- súlyos 

látászavar 
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Szakközépiskola (korábban szakiskola) 

Képzé

s 

belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazo

tt 

tanterv 

Szakterül

et 

jellemzői 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzé

si 

keret 

(fő) 

Felvéte

li 

tantárg

y 

Tagozat 

képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

Egészségügyi 

kizáró ok 

egyéni 

elbírálás 

alapján! 

020 3 

Szakmai 

kerettanter

v 

Faipar 

Német 

nyelv 

+ 2 év 

érettségi 

felkészítő 

választhat

ó 

12 Nincs 
Asztalos 

34 543 02 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szív- és 

veseműködés 

súlyos zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedés 

- súlyos 

hallászavar 

021 3 

Szakmai 

kerettanter

v 

Gépészet 

Német 

nyelv 

+ 2 év 

érettségi 

felkészítő 

választhat

ó 

12 Nincs 
Gépi 

forgácsoló* 

34 521 03 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedé

s 

- súlyos 

hallászavar 

- epilepszia 

- a kéz tartós 

bőrbetegsége 

- súlyos 

látászavar 

022 3 

Szakmai 

kerettanter

v 

Építészet 

Német 

nyelv 

+ 2 év 

érettségi 

felkészítő 

választhat

ó 

12 Nincs 

Festő, mázoló, 

tapétázó* 

34 582 04 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- magas 

vérnyomás, 

ájulás hajlam 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedé

s 

- epilepszia 
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- egyensúly 

zavara 

- 

cukorbetegség 

- súlyos 

látászavar 

- tartós 

bőrbetegség 

- színtévesztés 

- a vese tartós 

betegsége 

- súlyos 

hallászavar 

023 3 

Szakmai 

kerettanter

v 

Gépészet 

Német 

nyelv 

+ 2 év 

érettségi 

felkészítő 

választhat

ó 

12 Nincs 
Szerszámkészít

ő* 34 521 10 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- súlyos 

hallászavar 

- epilepszia 

- súlyos 

látászavar 

- a kéz tartós 

bőrbetegsége 

024 3 

Szakmai 

kerettanter

v 

Közlekedé

s 

Német 

nyelv 

+ 2 év 

érettségi 

felkészítő 

választhat

ó 

12 Nincs 

Karosszéria-

lakatos*  

34 525 06 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedé

s 

- súlyos 

hallászavar 

- a kéz tartós 

bőrbetegsége 

- epilepszia 

- súlyos 

látászavar 

025 3 

Szakmai 

kerettanter

v 

Gépészet 

Német 

nyelv 

+ 2 év 

érettségi 

felkészítő 

választhat

ó 

12 Nincs 
Hegesztő 

34 521 06 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedé

s 

- epilepszia 
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- súlyos 

látászavar 

026 3 

Szakmai 

kerettanter

v 

Gépészet 

Német 

nyelv 

+ 2 év 

érettségi 

felkészítő 

választhat

ó 

12 Nincs 

Központifűtés- 

és gázhálózat 

rendszerszerel

ő* 34 582 09 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedé

s 

- epilepszia 

- tartós 

bőrbetegség 

- súlyos 

vesebetegség 

- súlyos 

látászavar 

027 3 

Szakmai 

kerettanter

v 

Könnyűip

ar 

Német 

nyelv 

+ 2 év 

érettségi 

felkészítő 

választhat

ó 

12 Nincs 
Női szabó* 

34 542 06 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedé

s 

- súlyos 

látászavar 

- epilepszia 

- tartós 

fülgyulladás 

- tartós 

bőrbetegségek 

028 3 

Szakmai 

kerettanter

v 

Elektro-

technika –

elektronik

a 

 

Német 

nyelv 

+ 2 év 

érettségi 

felkészítő 

választhat

ó 

12 Nincs 
Villanyszerelő* 

34 522 04 

- az átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szívműködés 

súlyos zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedé

s 

- epilepszia 

- szédülés és 

egyensúlyérz

és zavara 

- cukorbetegsé

g  

- színtévesztés 

- súlyos 

látászavar 
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HÍD II. program, 6. osztály általános iskolai végzettséghez és 15 életév betöltéséhez kötött OKJ-s 

részszakképesítések 

Képzé

s belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazo

tt 

tanterv 

Szakterül

et 

jellemzői 

Egyéb 

oktatás

i 

jellemz

ő 

Képzés

i keret 

(fő) 

Felvétel

i 

tantárg

y 

Tagozat 

részszakképesít

és száma és 

neve (OKJ) 

Egészségügyi 

kizáró ok 

egyéni 

elbírálás 

alapján! 

016 2 
Szakmai 

kerettanterv 
Ügyvitel - 10 Nincs 

Gép- és 

gyorsíró, 

szövegszerkeszt

ő 

31 346 01 

- 

szívműködé

s súlyos 

zavara 

- súlyos 

hallászavar 

- súlyos 

látászavar 

017 2 
Szakmai 

kerettanterv 
Faipar - 10 Nincs 

Famegmunkáló 

31 543 01 

- az 

átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- szív- és 

veseműködé

s súlyos 

zavara 

- tartós 

légzőszervi 

megbetegedés 

- súlyos 

hallászavar 

018 2 
Szakmai 

kerettanterv 
Műszaki - 10 Nincs 

Bevontelektródá

s kézi ívhegesztő 

31 521 01 

- az 

átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- 

szívműködé

s súlyos 

zavara 

- tartós 

légzőszervi 
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megbeteged

és 

- epilepszia 

- súlyos 

látászavar 

 

 

 

Középiskola elvégzése (érettségi) után választható OKJ-s szakma: 

 

Képzé

s belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazo

tt 

tanterv 

Szakterüle

t jellemzői 

Egyéb 

oktatás

i 

jellemz

ő 

Képzés

i keret 

(fő) 

Felvétel

i 

tantárg

y 

Tagozat 

részszakképesít

és száma és 

neve (OKJ) 

Egészségügy

i kizáró ok 

egyéni 

elbírálás 

alapján! 

- 2 
Szakmai 

kerettanterv 
Műszaki - 20 Nincs 

Autószerelő* 

54 525 02 

- az 

átlagosnál 

gyengébb 

testfelépítés 

- 

szívműködés 

súlyos 

zavara 

- súlyos 

hallászavar 

- tartós 

légzőszervi 

megbeteged

és 

- epilepszia 

- súlyos 

látászavar 

 

További információk: 

Nyílt nap: 2015. november 13. (péntek), 8.00 óra 

A felvételi eljárás rendje: Általános felvételi eljárás keretében, felvételi vizsga 

nincs. A felvételt meghatározó 

 elbírálás szempontja a tanulmányi eredmény, valamint 

az egészségügyi alkalmasság. 
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*Szakiskolai ösztöndíjas szakmák:  tanulmányi eredmény függvényében 10.000 – 30.000.-

Ft/fő/hó 

 

 

 

 

 

Küldetésnyilatkozat 

 Iskolánk mottója: 

 „Minden ember annyit ér, 

 amennyit a köz javára tesz” 

  Baross Gábor 

   Iskolánk, a Baross Gábor Középiskola a magas szintű érettségi vizsga biztosítása mellett a különböző 

szakmák legkiválóbb művelőit és középvezetőit kívánja kinevelni. Komoly szakmai felkészültség, igényesség, 

megbízhatóság, emberközpontúság – ezek a legfőbb jellemzőink. 

   Egyedi, páratlanul szép környezetben, a Balaton partján felejthetetlen diákéveket biztosítunk tanulóinknak, ahol 

az informatikus, a környezetvédő, és az épületgépész illetve a szakmát tanulók egyaránt jól érezhetik magukat. 

Diákjaink számára a családias légkör megteremtése a fő célunk iskolán belül és kívül egyaránt. 

   Garanciánk minderre névadónk és példaképünk, a vasminiszter ma is élő szellemisége, mely példamutatásul 

szolgál az oktató és a nevelőmunkában egyaránt. A hátteret a megvalósításhoz az intézmény korszerű 

felszereltsége jelenti. 

   Sikereink önmagukért beszélnek. 
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Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája 

Intézmény OM azonosítója 203050  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8600 Siófok Koch Róbert u. 8., Tel: 06/84 310-029, Fax: 06/84 313-336 

Intézmény honlapja: www.krudy-siofok.hu  

Intézmény e-mail címe: krudy@liveedu.krudy-siofok.hu 

Intézmény vezetője: Dergecz Istvánné 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Horváthné Mátrai Beatrix 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai 2016/2017 tanévre: 

 

2016/2017-es tanévtől szakgimnázium (szakközépiskola) 

 

Képzé

s 

belső 

kódja 

Év-

folyamo

k száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterül

et 

jellemzői 

Ágazati 

szakképzés 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzé

si 

keret 

(fő) 

Felvéte

li 

tantárg

y 

Érettségire 

épülő egy 

éves képzések 

Tagozat 

képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

042 4 

Szakközépiskol

ák 

kerettantervére 

épülő helyi 

tanterv 

Gazdasági 

és 

szolgáltatá

si 

Turisztika 

XXVIII 

Német, 

angol 

emeltszint

ű 

34 Nincs 

5481201 

Idegenvezető 

5481203 

Turisztikai 

szervező, 

értékesítő 

043 4 

Szakközépiskol

ák 

kerettantervére 

épülő helyi 

tanterv 

Gazdasági 

és 

szolgáltatá

si 

Kereskedele

m XXVI 

Német, 

angol 

emeltszint

ű 

34 Nincs 

5434101 

Kereskedő 

5434501 

Logisztikai 

ügyintéző 

044 4 

Szakközépiskol

ák 

kerettantervére 

épülő helyi 

tanterv 

Gazdasági 

és 

szolgáltatá

si 

Közgazdaság 

XXIV 

Német, 

angol 

emeltszint

ű 

34 Nincs 

5434401 

Pénzügyi- 

számviteli 

ügyintéző 

5434402 

Vállalkozási 

és 

bérügyintéző 

5434502 

Nonprofit 

menedzser 

5434301 

Pénzügyi 

termékértékesí

tő 

http://www.krudy-siofok.hu/
mailto:krudy@liveedu.krudy-siofok.hu
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045 4 

Szakközépiskol

ák 

kerettantervére 

épülő helyi 

tanterv 

Gazdasági 

és 

szolgáltatá

si 

Vendéglátóip

ar XXVII 

Német, 

angol 

emeltszint

ű 

34 Nincs 

5481101 

Vendéglátás 

szervező-

vendéglős 

 

 

 2016/2017-es tanévtől szakközépiskola (szakiskola) 

 Képzés 

belső 

kódja 

Év-

folyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakiskolai 

szakképzés 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés 

száma és 

neve 

(OKJ) 

046 3 

Szakiskolák 

kerettantervére 

épülő helyi 

tanterv 

Gazdasági 

és 

szolgáltatási 

Kereskedelem 

XXVI 

Angol - 

Német 

nyelv 

28 Nincs 
3434101 

Eladó 

047 3 

Szakiskolák 

kerettantervére 

épülő helyi 

tanterv 

Gazdasági 

és 

szolgáltatási 

Vendéglátóipar 

XXVII 

Angol - 

Német 

nyelv 

28 Nincs 
3481101 

Cukrász 

048 3 

Szakiskolák 

kerettantervére 

épülő helyi 

tanterv 

Gazdasági 

és 

szolgáltatási 

Vendéglátóipar 

XXVII 

Angol - 

Német 

nyelv 

28 Nincs 

3481103 

Pincér 

 

049 3 

Szakiskolák 

kerettantervére 

épülő helyi 

tanterv 

Gazdasági 

és 

szolgáltatási 

Vendéglátóipar 

XXVII 

Angol - 

Német 

nyelv 

28 Nincs 
3481104 

Szakács 

 

 

Két éves érettségit adó képzés (szakiskolai végzettséggel rendelkezők számára) 

 

Képzé

s belső 

kódja 

Év-

folyamo

k száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterüle

t jellemzői 

Ágazati 

szakképzés 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzés

i keret 

(fő) 

Felvétel

i 

tantárg

y 

Szakiskolai 

végzettségr

e épülő 

kettő éves 

érettségire 

történő 

középiskol

ai 

felkészítés 

050 2 

Szakközépiskolá

k kerettantervére 

épülő helyi 

tanterv 

Gazdasági 

és 

szolgáltatá

si 

Kereskedelem 

XXVI 

Vendéglátóip

ar XXVII 

Egyéb ágazat 

Német, 

angol 

emeltszint

ű 

34 Nincs 
Érettségit 

ad 
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További információk:, 

Nyílt nap: 2015. 11. 18. és 2015. 11. 19. 9:00 

A felvételi eljárás rendje: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: Jelentkezési lap, 2015. 02. 13. 

A vizsga követelményei: Felvételi vizsga nincs., de az SZVK-ban meghatározott  pályaalkalmassági 

(szakács, cukrász, pincér és a Vendéglátóipar XXVII ágazati szakközépiskolai képzésnél), valamint 

egészségügyi előírásoknak meg kell felelni!  

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton a megfelelés kizáró okai 

 

XXIV. Közgazdaság, Pénzügyi- számviteli ügyintéző, Vállalkozási és bérügyintéző, Nonprofit menedzser, 

Pénzügyi termékértékesítő 

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. Mindkét 

fül nagyothallása, a társalgási beszédmegértés zavarával. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén 

egyéni elbírálás  

 

XXVI. Kereskedelem, Kereskedő 

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. Mindkét 

fül nagyothallása, a társalgási beszédmegértés zavarával. Színtévesztés. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb 

betegség esetén egyéni elbírálás. 

XXVII. Vendéglátóipar, Vendéglátásszervező-vendéglős 

Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Halláscsökkenés a 

társalgási beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni 

elbírálás. 

 

XXVIII. Turisztika,  Idegenvezető, Turisztikai szervező, értékesítő  

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. Mindkét 

fül nagyothallása, a társalgási beszédmegértés zavarával. Színtévesztés. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb 

betegség esetén egyéni elbírálás. 

 

3434101 Eladó  

Arc és kéz bőrének betegségei, torzító elváltozásai. Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés 

zavarával. Beszédhiba. Színtévesztés. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

 

3481101 Cukrász 

Asztma. Epilepszia. Idült bőrbetegségek. Ízérzés – és szaglászavar. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség 

esetén egyéni elbírálás. 

 

3481103 Pincér 

Epilepszia. Idült bőrbetegségek. Ízérzés – és szaglászavar. Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés 

zavarával. Beszédhiba. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

 

3481104 Szakács 

Epilepszia. Vegetatív disztónia. Idült bőrbetegségek. Ízérzés – és szaglászavar. Súlyos látáscsökkenés. 

Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

 

 

A vizsga időpontja, helye: Felvételi vizsga nincs. 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: Felvételi vizsga nincs. 
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Egyéb: Az általános iskola 7. tanév végi és 8. félévi elért matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és 

idegen nyelv tantárgyakból elért eredményeik alapján értékeljük. 

Igény esetén kollégiumi elhelyezés biztosítható. 

A felsorolt szakmai képzéseknél nappali rendszerű képzés indul, amely első szakképesítés esetén ingyenes.  

Igény esetén ezen képzéseket esti felnőttoktatás keretében is tudjuk indítani, ahol a második szakképesítés 

is ingyenes. 
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Siófoki SZC Marcali Szakképző Iskola 

Intézmény OM azonosítója: 203050         

Intézmény címe, tel. és fax száma:  8700 Marcali, Hősök tere 3.           

Tel./Fax.: 85/510-130 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.marcaliszaki.hu; info@marcaliszaki.hu  

Intézmény vezetője:  Csonka György 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Ritecz Katalin 

  

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Szakgimnázium 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott  

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

051 4 + 1 
Szakközépiskolai 

kerettanterv 
Informatika 

Választható 

idegen 

nyelv: 

angol, 

német 

17 - 

5448104 

Informatikai 

rendszergazda  

052 4 + 1 
Szakközépiskolai 

kerettanterv 
Közgazdaság 

Választható 

idegen 

nyelv: 

angol, 

német 

17 - 

5434401 

Pénzügyi és 

számviteli 

ügyintéző 

        

        

Szakközépiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott  

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

 053  3 
Szakiskolai 

kerettanterv  
 Könnyűipar 

 Választható 

idegen 

nyelv: angol, 

német 

12 - 
3454201 

Bőrdíszműves 

http://www.marcaliszaki.hu/
mailto:info@marcaliszaki.hu
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054  3 
Szakiskolai 

kerettanterv  
 Könnyűipar 

 Választható 

idegen 

nyelv: angol, 

német 

12 - 
3454206        

Női szabó 

055 3 
Szakiskolai 

kerettanterv 

Kereskedelem-

marketing 

Választható 

idegen 

nyelv: angol, 

német 

12 - 
3434101 

Eladó 

056 3 
Szakiskolai 

kerettanterv 
Élelmiszeripar 

Választható 

idegen 

nyelv: angol, 

német 

12 - 3454105 Pék 

057 3 
Szakiskolai 

kerettanterv 

Vendéglátás-

turisztika 

Választható 

idegen 

nyelv: angol, 

német 

12 - 
3481101 

Cukrász 

058 3 
Szakiskolai 

kerettanterv 
Gépészet 

Választható 

idegen 

nyelv: angol, 

német 

28 - 
3452103 Gépi 

forgácsoló 

059 3 
Szakiskolai 

kerettanterv 
Gépészet 

Választható 

idegen 

nyelv: angol, 

német 

12 - 
3452104     

Ipari gépész 

További információk: 

Nyílt nap: 2015. november 19-20. egyénileg és csoportosan is. Az érdeklődőket a tanév folyamán bármikor 

szeretettel várjuk. 

A felvételi eljárás rendje: a tanév rendje szerint. 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: - 

A vizsga követelményei: - 

A vizsga időpontja, helye: - 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: - 

Egyéb: A szakközépiskolai képzéshez orvosi alkalmassági vizsga szükséges. Felvételi az általános iskolai 

eredmény alapján. Kollégiumi elhelyezés biztosított. Az iskolába beiratkozó tanulók számára gyakorlati 

helyet biztosítunk. Hiányszakmákban (gépi forgácsoló, ipari gépész, női szabó) résztvevő képzésre 

tanulmányi eredménytől függő szakiskolai ösztöndíj jár. A többi szakma esetén a gyakorlati képzést 

biztosító vállalat tanulmányi szerződés alapján ösztöndíjat fizet. A szakközépiskola elvégzése után 

lehetőség van további két év tanulás esetén szakgimnáziumban érettségi megszerzésére is. 
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Siófoki Szakképzési Centrum Mathiász János Szakképző Iskolája 

Intézmény OM azonosítója:  203050  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 41. 85/351316 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.mathiasz.hu;  mathiasz@liveedu.mathiasz.hu  

Intézmény vezetője: Halász Sándor 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Göncz Mónika 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Szakgimnázium 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés 

száma és neve (OKJ) 

 066  4+1 

 kerettantervre 

épülő helyi 

tanterv 

  XXV. 

Ügyvitel 
 

 Német, 

angol 
 30   

 54 346 02 Ügyviteli 

titkár 

067 4+1 

 kerettantervre 

épülő helyi 

tanterv 

XIII. 

Informatika 
 

Német, 

angol 
30   

54 481 04 Informatikai 

rendszergazda 

068 4+1 

 kerettantervre 

épülő helyi 

tanterv 

XXXVII. 

Sport 
 

Német, 

angol 
30   

54 813 02 Kézilabda 

Sportedző 

 069  4+1 

 kerettantervre 

épülő helyi 

tanterv 

 IX. Gépészet  
 Német, 

angol 
 30   

 54 523 04 

Mechatronikai 

technikus 

070 4 

 kerettantervre 

épülő helyi 

tanterv 

XXXIII. 

Mezőgazdaság 
 

német, 

angol 

idegen 

nyelv 

30   
54 581 02 Parképítő és 

fenntartó technikus   

 

http://www.mathiasz.hu/
mailto:mathiasz@liveedu.mathiasz.hu
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Szakközépiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés száma és neve 

(OKJ) 

Kizáró 

okok 

071  3  Szakmai  Informatika  XIII. 
német, angol 

idegen nyelv 
 20   

 34 523 02 Számítógép-szerelő, 

karbantartó 
  

 

 

HÍD II. program, 6. osztály általános iskolai végzettséghez és 15 életév betöltéséhez kötött OKJ-s rész-szakképesítések 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés száma és neve 

(OKJ) 

Kizáró 

okok 

074 2 HÍD II.  Mezőgazdaság  XXXIII.  10   21 622 02 Parkgondozó   

075 2 HÍD II. Mezőgazdaság XXXIII.  10   21 622 01 Kerti munkás   

 

További információk: 

Nyílt nap: 2015. november 19., 2015. december 10. 

A felvételi eljárás rendje: Általános felvételi eljárás keretében, felvételi vizsga nincs. A felvételt meghatározó elbírálás szempontja a tanulmányi eredmény, 

valamint az egészségügyi alkalmasság. 

Szakiskolai ösztöndíjas szakmák: Tanulmányi eredmény függvényében 10.000 – 30.000.-Ft/fő/hó ösztöndíj. 
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Somogy megyei középfokú intézmények települések szerinti 

ábécé rendben 
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Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium 

 
Intézmény OM azonosítója: 200908  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 7570 Barcs, Tavasz u. 3. 82/463-326; 82/565-065. 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.szechenyi-barcs.sulinet.hu; szfgimnazium@gmail.com 

Intézmény vezetője: Palotai Zoltán +36 20 4345184 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Biróné Hebrang Ildikó 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Gimnázium 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 
Alkalmazott tanterv Oktatás fő jellemzője 

Oktatás egyéb jellemzője 
Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

01 4 évf. 
Kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

Emelt szintű angol nyelvű gimnáziumi 

képzés 
Magas nyelvi óraszám 15 fő nincs 

02 4 évf. 
Kerettantervre épülő helyi 

tanterv 
Általános tantervű gimnáziumi képzés Alapképzés 15 fő nincs 

03 5 évf. 
Kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

Angol nyelvi előkészítő gimnáziumi 

képzés 

 

Magas nyelvi óraszám 20 fő nincs 

04 5 évf. 
Kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

Német nyelvi előkészítő gimnáziumi 

képzés 
Magas nyelvi óraszám 15 fő nincs 

05 5 évf. 

Két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás irányelvei szerint 

készített helyi tanterv 

Angol két tanítási nyelvű gimnáziumi 

képzés (kezdő) 

 

Földrajz, történelem, célnyelvi 

civilizáció tantárgyak angol 

nyelven 

15 fő nincs 

06 5 évf. 

Két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás irányelvei szerint 

készített helyi tanterv 

Angol két tanítási nyelvű gimnáziumi 

képzés (haladó) 

 

Földrajz, történelem, célnyelvi 

civilizáció tantárgyak angol 

nyelven 

20 fő nincs 

07 5 évf. 

Két tanítási nyelvű iskolai 

oktatás irányelvei szerint 

készített helyi tanterv 

Német két tanítási nyelvű gimnáziumi 

képzés 

 

Biológia, földrajz, célnyelvi 

civilizáció tantárgyak német 

nyelven 

15 fő nincs 

http://www.szechenyi-barcs.sulinet.hu/
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További információk: 

 

Nyílt nap: 2015. november 7. 10.00 óra 

Telefonos, vagy e-mailes egyeztetés alapján érdeklődőket 8-16 óráig a hét minden munkanapján fogadunk. 

Felvételi eljárás rendje: Az általános iskola 8. évfolyamának félévi eredménye alapján 

Felvételi vizsgára jelentkezés módja: nincs felvételi vizsga 

 

Felújított kollégiumunkban elhelyezést, minden tanuló számára tudunk biztosítani.  

 

További információk:  

 

Heti idegen nyelvi óraszámok a Széchényi Ferenc Gimnázium tagozatain évfolyamokra lebontva  

 

9. nyelvi előkészítő 

évfolyam heti idegen 

nyelvi óraszámai 

9. évfolyam heti idegen 

nyelvi óraszámai 

10. évfolyam heti 

idegen nyelvi óraszámai 

11. évfolyam heti 

idegen nyelvi óraszámai 

12. évfolyam heti 

idegen nyelvi óraszámai 

4 évfolyamos angol 

nyelvi emelt szintű 

gimnáziumi képzés. 

Kód: 01 angol 

 
Angol nyelv: 6 óra 

Német nyelv: 3 óra 

Angol nyelv: 6 óra 

Német nyelv: 2 óra 

Angol nyelv: 6 óra 

Német nyelv: 3 óra 

Angol nyelv: 4 óra 

Német nyelv: 3 óra 

4 évfolyamos általános 

gimnáziumi képzés. 

Kód: 02 

 
Angol nyelv: 3 óra 

Német nyelv: 3 óra 

Angol nyelv: 3 óra 

Német nyelv: 2 óra 

Angol nyelv: 3 óra 

Német nyelv: 3 óra 

Angol nyelv: 3 óra 

Német nyelv: 3 óra 

5 évfolyamos két 

tanítási nyelvű 

gimnáziumi képzés.  

Kód: 05 angol kezdő 

Kód: 06 angol haladó 

Kód: 07 német 

Angol vagy német 

nyelv: 18 óra + 3 óra 

informatika 

Célnyelv: 5 óra 

Tantárgyi célnyelv: 5 

Második nyelv: 2 óra 

Célnyelv: 5 óra 

Tantárgyi célnyelv: 7 

Második nyelv: 2 óra 

Célnyelv: 4 óra 

Tantárgyi célnyelv: 7 

Második nyelv: 4 óra 

Célnyelv: 2 óra 

Tantárgyi célnyelv: 5 

Második nyelv: 3 óra 

5 évfolyamos angol-

német nyelvi 

előkészítős emelt szintű 

gimnáziumi képzés: 

Kód: 03 angol 04 német 

Angol vagy német 

nyelv: 18 óra + 3 óra 

informatika 

Célnyelv: 6 óra 

Második nyelv: 2 óra 

Célnyelv: 6 óra 

Második nyelv: 2 óra 

Célnyelv: 6 óra 

Második nyelv: 4 óra 

Célnyelv: 4 óra 

Második nyelv: 3 óra 

 

Két tanítási nyelvű képzés: sikeres felsőfokú nyelvvizsga megszerzésének aránya a végzős osztályokban 90 % feletti. 
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Továbbtanulási arány a felsőfokú képzésben 90 % feletti. 

Nyelvi előkészítős képzés: a felső- és középfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetősége a magas nyelvi óraszámokkal biztosított. Továbbtanulási arány a 

felsőfokú képzésben 90 % feletti. 

Emelt szintű nyelvi képzés: nyelvvizsgák megszerzésének lehetősége, magas továbbtanulási arányok. 

 

Nemzetközi kapcsolatokra épülő diákcserék a következő országokkal vannak: Belgium: Geel, Kasterle, Németország: Sinsheim, Olaszország: Firenze, 

Marsala(Szicília), Nagy-Britannia: Leyburn, Spanyolország: Pamplona, Észtország:Parnu, Norvégia: Nore. 

 

A diákok külföldi utazásai testvérvárosi kapcsolatokkal, és Európai Uniós projektek segítségével történnek. 

Intézményük képzési struktúrája megteremti tanulóink egyéni képességeinek és tehetségének a kibontakoztatását, délutáni emelt szintű szaktantárgyi 

foglalkozások keretében, illetve felzárkózó és korrepetáló kiscsoportos foglalkozások biztosítása azok számára, akik ezt bármelyik tantárgyból igénylik. 

Lehetőséget biztosít az idegen nyelvek magas szinten történő elsajátításához és a nyelvvizsga megszerzéséhez. Emellett biztos alapot nyújt a továbbtanuláshoz, 

a felsőoktatási intézményekbe való helytálláshoz és a munkaerőpiacon történő érvényesüléshez. 
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Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Intézmény OM azonosítója: 034156  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9., tel.: 82/471-108; fax: 82/471-024 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.csvmrg.hu, kovacs.jozsef@csvmrg.sulinet.hu 

Intézmény vezetője: Kovács József 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Fehér Zoltánné Tüzes Zsuzsanna 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:  

 

Gimnázium 

 

Képzés 

belső kódja 

Évfolyamok 

száma 
Alkalmazott tanterv Oktatás fő jellemzője 

Oktatás egyéb 

jellemzője 

Képzési 

keret (fő) 
Felvételi tantárgy 

01 4 Kerettanterv Általános gimnáziumi tagozat 
SNI tanulók  

oktatása 
35  

02 4 Kerettanterv Angol emelt szintű tagozat angol emelt szint 35  

03 4 Kerettanterv Német emelt szintű tagozat német emelt szint 35  

04 4 Kerettanterv 
Reál tagozat 

matematika emelt szint 

matematika 

emelt szint 
35  

05 4 Kerettanterv 
testnevelés emelet szint 

kézilabda emelt szinttel 

kézilabda emelt 

szint 
35  

06 4 Kerettanterv 
Reál tagozat 

Biológia emelt szint  

biológia emelt 

szint 
35  

07 4 Kerettanterv  
Humán tagozat 

magyar nyelv és irodalom emelt 

szint 

magyar nyelv és 

irodalom 

 emelt szint 

35  

 

Egyéb információk: 

Nyílt napok: 2015. november 25-26.(szerda - csütörtök) 830 

Jelentkezési határidő: 2016. február 15. 

http://www.csvmrg.hu/
mailto:kovacs.jozsef@csvmrg.sulinet.hu
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Intézményünk felvételi vizsgát nem tart. A felvett tanulók rangsorát az általános iskolai tanulmányi eredmények  

(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, a választott tagozathoz kapcsolódó tantárgy) alapján készítjük el. 

A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele intézményünkbe az általános gimnáziumi tagozatra  

- a mentességek figyelembe vételével - az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. 

A felvételi eljárás rendje:  

A gimnáziumi tagozatra a tanulókat az általános és a rendkívüli eljárás keretében  vesszük fel. Az általános felvételi eljárás a tanév rendjéről szóló 

rendeletben foglaltak szerint történik. Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll. 

Iskolánk általános iskolai tagozatát végző diákjai az Egységes Pedagógiai Programunkban leírtak alapján automatikusan felvételt nyernek a 

gimnázium általános tagozatára. A többi gimnáziumi tagozatra való felvételük a tanulmányi eredményük alapján kialakított rangsor szerint történik. 

Tudnivalók és információk: 

 

 

 

Az iskola pedagógiai programjának középpontjában névadó tanárunk, Csokonai Vitéz Mihály által több mint 200 évvel ezelőtt megfogalmazott 

célok állnak: az embert formáló tudásra törekvés, Isten útján járás, nemzetben érző polgárok nevelése. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványainknak 

biztos alapokat adjunk további tanulmányaikhoz. 

A hitoktatás – amelyen mindenkinek részt kell vennie – felekezetek szerint történik. 

A gimnázium egy gyönyörű zárt ősparkban található, amely gazdag könyvtárral, jól felszerelt számítástechnikai szaktantermekkel, szertárakkal és 

sportpályákkal együtt ideális körülményt biztosít a tanuláshoz, sportoláshoz, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

Iskolánkban jól működik az angol és német emelt szintű tagozat, a reál tagozat emelt matematika vagy biológia lehetőséggel, a humán 

tagozat emelt magyar nyelv és irodalommal, valamint a kézilabda irányultságú tagozatot emelt testnevelés óraszámmal, kézilabda 

szakirányban.  

Intézményünkben angol, német és francia nyelv oktatása folyik.  

Egyetemi, főiskolai felvételi vizsgára, kétszintű érettségire, nyelvvizsgára, tanulmányi versenyekre külön ellenszolgáltatás nélkül készítjük fel 

diákjainkat. 

A tanulmányi nehézségekkel küszködőket ingyenes felzárkóztatásban, korrepetálásban és fejlesztő foglalkozásban részesítjük. 

Iskolánkban tandíj nincs, az internátusi elhelyezés ingyenes, csak az étkezés költségeit kell téríteni. A hátrányos helyzetű tanulóinkat alapítványaink 

segítik támogatásokkal, ösztöndíjakkal. 

Minden távolról érkező diákunknak internátusi férőhelyet biztosítunk. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Kolping Nagyváthy János Középiskola 

Intézmény OM azonosítója: 202724  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8840 Csurgó, Iharosi utca 2.,  82/471-353,  82/471-776 

Intézmény honlapja és e-mail címe: kolping.nagyvathy.titkarsag@gmail.com 

Intézmény vezetője: Pintérné Bretus Éva 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Tamás Ferenc 

  

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Gimnázium 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 
Oktatás fő jellemzője Oktatás egyéb 

jellemzője 

Képzési keret 

(fő) 
Felvételi tantárgy 

001 4 Kerettanterv Reál gimnázium 
Emelt matematika, 

kémia 
28 fő Nincs 
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Szakközépiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat 

képesítés 

száma és 

neve (OKJ) 

 023 4 Kerettanterv Pedagógia 4+1   16 nincs  541402 

022 4 Kerettanterv Mezőgazdaság 4+1  16 Nincs 5452105 

021 4 Kerettanterv Közlekedésgépészet 4+1  16 Nincs 5452502 

024 4 Kerettanterv Gyógypedagógia 4+1  16 Nincs 5414001 

 025 4 Kerettanterv Informatika 4+1   16 Nincs 5448104 
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Szakiskola 

  

Képzés 

belső 

kódja 

Évfol

yamo

k 

szám

a 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacs

oportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 

Felvé

teli 

tantá

rgy 

Tagoza

t 

képesít

és 

száma 

és neve 

(OKJ) 

Kizáró okok 

031 3 Kerettanterv Asztalos  Faipar 12 Nincs 
34543

02 
 

Egészségügyi 

alkalmatlanság 

033 3 Kerettanterv 
Mezőgazdasá

g 
 Gépészet 30 Nincs 

34521

08 
 

Egészségügyi 

alkalmatlanság 

034 3 Kerettanterv Hegesztés  Gépészet 15 Nincs 
34521

06 
 

Egészségügyi 

alkalmatlanság 

035 3 Kerettanterv Ipari gépészet  Gépészet 15 Nincs 
34521

04 
 

Egészségügyi 

alkalmatlanság 

036 3 Kerettanterv 
Szociális 

gondozás 
  Ápolás 8 Nincs 

 3476

201 
  

 Egészségügyi 

alkalmatlanság 

037 3 Kerettanterv Női szabó  könnyűipar 8 Nincs 
34542

06 
 

Egészségügyi 

alkalmatlanság 

032 3 Kerettanterv Gazda  
Mezőgazdas

ág 
16 Nincs 

34621

01 
 

Egészségügyi 

alkalmatlanság 

                      

           

További információk: 

Nyílt nap: 2015. november 23-27-ig 

A felvételi eljárás rendje: tanulmányi eredmény alapján 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: 2016. február 15. 
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Egyéb: 

Intézményünk 13 ha területen gyönyörű környezetben helyezkedik el. Nagy előnye az intézménynek, hogy egy helyen megtalálhatóak az 

oktatási épületek, tanműhelyek, sport pályák, sportcsarnok, valamint a kollégium. Célunk a gimnázium esetében elsősorban felkészítés a 

felsőfokú tanulmányokra. Szakgimnázium és szakközépiskola esetében széleskörű szakmai és alapozó tudás biztosítása.  
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Mátyás Király Gimnázium 

Intézmény OM azonosítója: 034145  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3. tel.: 85/561-960,  

fax: 85/561-966 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.matyas-fonyod.hu ;  iskola@liveedu.matyas-fonyod.  

Intézmény vezetője: Bántó Zsuzsanna 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Hosszú Zoltánné 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Gimnázium 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Oktatás fő 

jellemzője 
Oktatás egyéb 

jellemzője 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

001 4  Gimnázium 
Általános 

képzés 

A közismereti 

tárgyak alapozása 

megerősítésre 

kerül. 

12 

Minden 

képzésen a 

központi írásbeli 

felvételi vizsga 

anyanyelv és a 

matematika 

tantárgyak, 

valamint az 

általános 

iskolából hozott 

5-7. osztály év 

végi, valamint a 

8. osztály félévi 

002 4  Gimnázium 

 Emelt szintű 

magyar nyelv 

és irodalom 

Többletórát 

kapnak 

történelemből. 
16 

003 4 Gimnázium 
Emelt szintű 

német nyelv 

Kezdő és haladó 

csoportban indul. 
14 

004 4 Gimnázium 
Emelt szintű 

angol nyelv 
Kezdő és haladó 

csoportban indul. 
28 

http://www.matyas-fonyod.hu/
mailto:iskola@liveedu.matyas-fonyod
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A második idegen 

nyelv a német, 

vagy a spanyol 

nyelv. 

eredménye 

készségtárgyak 

nélkül. 

005 4 Gimnázium 

Emelt szintű 

matematika –

angol nyelv 

Az emelt szintű 

matematikaoktatás 

mellett angol 

nyelvből 

biztosítunk 

magasabb 

óraszámot 

14 

006 4 Gimnázium 
Reál képzésű 

csoport 

Magasabb 

óraszámú a 

biológia, a fizika, 

a kémia és a 

matematika. 

14 

  

További információk: 

Nyílt nap:  2015. október 9;  2015. 11. 6;    2015. 11.27.   mindegyik napon: 8,00-12,30h között 

A felvételi eljárás rendje: Az általános felvételi eljárás szerint, a 2015/2016. tanév rendjének, a  28/2015.V.28.EMMI rendelt 2. melléklete szerint. 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje:  

Mindegyik tagozatra a központi írásbeli felvételi vizsga keretében anyanyelvi és matematikai ismeretek felmérése, az általános tanterv alapján folyó felkészítést 

nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára készült feladatlapok alapján történik. 

Jelentkezni az írásbeli felvételi vizsgára írásban a központilag kiadott jelentkezési lappal közvetlenül a felvételi vizsgát szervező intézményben (Mátyás 

Király Gimnázium 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.)  2015. december 8-ig kell. 

A vizsga követelményei: Diákigazolványt, személyi azonosító okiratot, kék vagy fekete tollat minden jelentkező hozzon magával! Külön értesítést a felvételi 

vizsgáról nem küldünk! 

A vizsga időpontja, helye: 2016. január 16., 10 h (pótnap, igazolás ellenében: január 21., 14 h),  
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Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi J. u. 3. 

 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

A)    az általános iskolából hozott (5-6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi) eredmények alapján számolt  - készségtárgyak nélküli %-os eredmény; 

B)    a felvételi során anyanyelvi ismeretekből elért  %-os eredmény; 

C)    a felvételi során matematikai ismeretekből elért  %-os eredmény; 

Az A), B), C), pontbeli eredményeket az általános (01), a humán (02) képzésű csoportokban, az emelt szintű idegen nyelvi (03, 04) tagozatokon egyenlő 

arányban vesszük figyelembe.  

Az emelt szintű matematika - angol nyelv (05), és a reál képzésű (06) csoportokban a C) pontbeli eredmény 50%-ban, az A) és B) pontbeli eredmény 25 

– 25 % -ban kerül beszámításra. 

Így előfordul, hogy a több tagozatra jelentkező tanuló az egyes tagozatokon nem azonos módon kerül rangsorolásra. 

Egyéb: Az egységes írásbeli vizsga eredménye személyesen, (tanuló vagy szülő), illetve meghatalmazással vehető át 2016. február 2-án 8-16 óráig 

az iskola klubtermében. Ugyanitt lehetőség van a javított dolgozatokba való betekintésre. 

Mindegyik tagozatra az eredmények alapján elkészült rangsorok nyilvánosságra kerülnek, ezért lehetőség van arra, hogy a nyilvánosságra hozatal ne 

névvel, hanem jeligével történjen. A jeligét a tanulói jelentkezési lapon kell feltüntetni. 
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Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

Intézmény OM azonosítója: 038551  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.barcziiskola.hu barcziiskola@barcziiskola.hu 

Intézmény vezetője: Dr. Benczéné Csorba Margit 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Ángyánné Hász Emőke 

  

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

01 3 

speciális 

szakiskolai 

kerettanterv 

a tanulmányi 

területre enyhén 

értelmi 

fogyatékos és 

autista tanulók is 

jelentkezhetnek 

 

9/E előkészítő 

évfolyamon történik 

mezőgazdaság 

szakmacsoport 

Tanulásban 

akadályozot-

tak számára 
6 nincs 

mezőgazdaság 

szakmacsoport 

állatgondozó 

(részszakképesítés) 

31 621 01 

http://www.barcziiskola.hu/
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02 

 

 

3 

speciális 

szakiskolai 

kerettanterv 

a tanulmányi 

területre enyhén 

értelmi 

fogyatékos és 

autista tanulók is 

jelentkezhetnek 

9/E előkészítő 

évfolyamon történik 

vendéglátás-

turisztika 

szakmacsoport 

Tanulásban 

akadályozot-

tak számára 
6 nincs 

vendéglátás-

turisztika 

szakmacsoport 

konyhai kisegítő 

(részszakképesítés) 

 

21 811 01 

 

03 3 

speciális 

szakiskolai 

kerettanterv 

 

 

a tanulmányi 

területre enyhén 

értelmi 

fogyatékos és 

autista tanulók is 

jelentkezhetnek 

 

 

 

9/E előkészítő 

évfolyamon történik 

 

ügyvitel 

szakmacsoport 

 

Tanulásban 

akadályozot-

tak számára 
8 nincs 

ügyvitel 

szakmacsoport 

számítógépes 

adatrögzítő 

(részszakképesítés) 

31 346 02 

04 3 

speciális 

szakiskolai 

kerettanterv 

a tanulmányi 

területre enyhén 

értelmi 

fogyatékos és 

9/E előkészítő 

évfolyamon történik 

 

Tanulásban 

akadályozot-

tak számára 
5 nincs 

könnyűipar 

szakmacsoport 

(részszakképesítés) 
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autista tanulók is 

jelentkezhetnek 

könnyűipar 

szakmacsoport 

 

 

textiltermék-

összeállító 

 

 

21 542 02 

05 4 

készségfejlesztő 

speciális 

szakiskolai 

kerettanterv 

 

a tanulmányi 

területre 

középsúlyosan 

értelmi 

fogyatékos és 

halmozottan 

fogyatékos 

tanulók is 

jelentkezhetnek 

 

Értelmileg 

akadályozot-

tak számára 
13 nincs 

Háztartástan, 

Számítástechnikai 

alapismeretek 

munkába álláshoz 

,életkezdéshez 

szükséges 

ismeretek nyújtása 

További információk: 

Nyílt nap: Előzetes bejelentkezés alapján bármely időpontban biztosítunk intézménylátogatási lehetőséget. 

A felvételi eljárás rendje: A 20/2012 EMMI rendelet által szabályozott általános felvételi eljárás keretében. Feltétel a Somogy Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat érvényes  szakértői véleménye . 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: Nincs felvételi vizsga. 
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Egyéb: 
- Idegen nyelv (angol) oktatás a speciális szakiskola 9/E előkészítő évfolyamán történik. 

- Speciális általános iskolai végzettséggel várjuk az SNI tanulókat a 9. évfolyamra. 

- A szakképzéshez szükséges gyakorlóhelyet az intézmény saját tanműhelyeiben, ill. külső gyakorlóhelyen biztosít. 

- Kollégiumi elhelyezése az intézmény kollégiumában megoldható. 
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Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 
Köznevelési típusú sportiskola 

Az intézmény OM azonosítója: K12719  

Az intézmény vezetője: Molnár Anna 

Az intézmény pályaválasztási felelőse: Fenyőné Antal Judit ( fenyone@gyakorlo-kap.sulinet.hu ) 

Az intézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel. : 82/411-628       

Az intézmény honlapja és e-mail címe:  www.gyakorlo-kap.sulinet.hu ;   titkar@gyakorlo-kap.sulinet.hu  

Tanulmányi lehetőségek és a tagozat belső kódjai a 2016/2017-es tanévre: 

Képzés belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 
Alkalmazott tanterv Oktatás fő jellemzője 

Oktatás egyéb 

jellemzője 

Képzési 

keret 
Felvételi 

01 

 

 

4 

Kerettantervre és a 

Köznevelési típusú 

sportiskolák kerettantervére 

épülő helyi tanterv 

Testneveléshez 

kapcsolódó 

modultantárgyak 

oktatása 

Választható 

második idegen 

nyelv: angol, 

német, francia. 

Harmadik idegen 

nyelv 11. 

évfolyamtól 

kezdődően: 

francia, olasz, 

orosz. 

A tanulás 

tanulása 

elnevezésű 

tantárgy oktatása 

9. évfolyamon. 
 

12 fő 
Központi írásbeli vizsga 

matematikából és magyarból 

02 4 
Kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

Emelt óraszámú angol 

nyelv oktatás 

 

10 fő 

Központi írásbeli vizsga 

matematikából és magyarból 

Elbeszélgetés angol nyelven 

03 4 
Kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

Emelt óraszámú 

művészeti 

(képzőművészet, 

fotóművészet, média) 

oktatás 

10 fő 

Központi írásbeli vizsga 

matematikából és magyarból, 

motivációs beszélgetés 

08 8 
Kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

Emelt óraszámú 

informatikaoktatás 

2. idegen nyelv 

hetedik évfolyamtól 

A tanulás 

tanulása, latin 

örökségünk 

elnevezésű 

tantárgyak 

oktatása  

26 fő nincs 

mailto:fenyone@gyakorlo-kap.sulinet.hu
http://www.gyakorlo-kap.sulinet.hu/
mailto:titkar@gyakorlo-kap.sulinet.hu
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INFORMÁCIÓK A 2016/2017- ES TANÉVRE TÖRTÉNŐ BEISKOLÁZÁSHOZ 

 

Nyílt napok:  

Nyolcadik osztályosok számára: 2015. november 25. 800-1135,  

Negyedik osztályosok számára: 2016. február 3. 800-1135. 

 

A nyílt nap programja: 800-845: tájékoztató, utána óralátogatás 

 

A gimnázium elsősorban azokat az általános iskola negyedik és nyolcadik évfolyamát 

befejező tanulókat várja, akik jó eredményt értek el eddigi tanulmányaik során.  

 

Intézményünk a Kaposvári Egyetem Pedagógiai és Művészeti Karának hallgatóinak gyakorlati 

képzését ellátja. Iskolánkban általános iskolai (alsó, felső), nyolc és négy évfolyamos 

gimnáziumi tagozaton folyik az oktatás, illetve a tanító- és tanárjelöltek képzése. 

 

Feladatunk: 

 a tanulók kétszintű érettségi vizsgára való felkészítése 

 a továbbtanulásuk megalapozása (a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére 

való felkészítés) 

 a használható idegennyelv-tudás kialakítása, fejlesztése  

 a korszerű számítástechnikai ismeretek elsajátítása, bővítése 

 a kommunikációs készség fejlesztése 

 Köznevelési Típusú Sportiskolaként a közoktatási feladatok biztosítása mellett 

tanulóink magas szintű sportolási (kosárlabda, atlétika, turisztika, úszás, vízilabda, 

labdarúgás, röplabda) tevékenységének biztosítása, illetve támogatása 

 

A 11. osztálytól mindkét gimnáziumi képzésben a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára 

(továbbtanulásra) felkészítő foglalkozásokat szervezünk. Emelt és középszintű érettségi 

vizsgára felkészítést vállalunk a kötelező vizsgatárgyak mellett minden olyan tantárgyból, 

melyet Pedagógiai Programunk szerint intézményünkben tanulnak diákjaink, és a tantárgyat 

osztályzattal értékeljük.  

Felújítás alatt álló iskolánkban korszerűen felszerelt szaktantermek, iskolai könyvtár, 

informatikai termek, interaktív táblák szolgálják a színvonalas oktatást. Tornaterem, 

kondicionáló terem, műfüves futballpálya, felújított sportpályák és két tanuszoda áll tanulóink 

rendelkezésére. 
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Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

 
Intézmény OM azonosítója: 034168  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 19.; Tel.: 82/312-177, fax: 82/422-675 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.kinizsi-kap.hu, kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 

Intézmény vezetője: Balázs Tibor 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Horváth Géza 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Szakgimnázium 

Képzés 

belső 

 kódja 

Évf. 

 száma 

Alkalmazott  

tanterv 

Szakterület  

jellemzői 

Szakmacsoportos 

alapozás 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi  

tantárgy 

Tagozat képesítés 

száma és neve (OKJ) 

001 4  Szakgimnázium 
Élelmiszeripar 

 ágazat  

 

Élelmiszeripar 

Idegen 

nyelvek, 

informatika  

40  nincs  

Érettségi után, az 

egyéb információk 

között  

 002 4  Szakgimnázium 

Környezetvédelem-

vízgazdálkodás 

 ágazat  

 

Környezetvédelem 

Idegen 

nyelvek, 

informatika  

40  nincs  

Érettségi után, az 

egyéb információk 

között  

 

Egyéb információk: 

Nyílt hét: 2015. november 16-20. 9.00 óra Gyakorlóhely látogatás: 2015. november 17., 2015. november 20. /Az iskolai tájékoztatót követően./ 

 

Felvételi eljárás rendje: Általános felvételi eljárás keretében. Felvételi nincs. A jelentkezést követő felvétel meghatározó elbírálási szempontja a 

tanulmányi eredmény, valamint az egészségügyi alkalmasság. 

Választható idegen nyelvek: angol, német 

Érettségi után betölthető munkakörök: 

- élelmiszeripari ágazat, élelmiszeripari laboráns 
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- környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat, környezet-ellenőrző laboráns 

Technikusképzés érettségizetteknek: 

- Környezetvédelmi-technikus – 54 850 01 

- Élelmiszeripari analitikus technikus – 54 541 01 

- Élelmiszeripari technikus – 54 541 02 

- Élelmiszeripari gépésztechnikus – 54 521 01 

Az intézményben a megfelelő ágazaton érettségizettek 1 év alatt szerezhetnek technikus végzettséget. Az érettségi bizonyítvány mellett szükséges 

az egészségügyi alkalmasság. A szakképzéshez szükséges gyakorlóhelyet az intézmény saját tanműhelyében, illetve szerződés alapján 

vállalatoknál, vállalkozóknál biztosítja. 

 

Szakközépiskola 

 

Képzé

s belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazott  

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 

Szakmacsoporto

s alapozás 
Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzés

i keret 

(fő) 

Felvétel

i 

tantárg

y 

Tagozat 

képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

Kizáró okok 

003  3+2  
 Szakközépiskola

i kerettantervek 

Élelmiszeripar

  

 

Élelmiszeripar 

Angol, 

német, 

informatika

  

 66 Nincs  

Húsipari 

termékgyártó 

34 541 03  

Egészségügy

i 

alkalmasság 

hiánya 

004 3+2 
 Szakközépiskola

i kerettantervek 

Élelmiszeripar

  

 

Élelmiszeripar 

Angol, 

német, 

informatika

  

 66 Nincs  

 Édesipari 

termékgyártó 

34 541 01 

Egészségügyi 

alkalmasság 

hiánya 

005 3+2 
 Szakközépiskola

i kerettantervek 

Élelmiszeripar

  

 

Élelmiszeripar 

Angol, 

német, 

informatika

  

66 Nincs  
Pék 

34 541 05 

Egészségügyi 

alkalmasság 

hiánya 
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006 3+2 
 Szakközépiskola

i kerettantervek 

Élelmiszeripar

  

 

Élelmiszeripar 

Angol, 

német, 

informatika

  

33 Nincs  

Élelmiszeripar

i szakmunkás 

34 541 02 

Egészségügyi 

alkalmasság 

hiánya 

 

 

Egyéb információk: 

Nyílt hét: 2015. november 16-20. 9.00 óra Gyakorlóhely látogatás: 2015. november 17., 2015. november 20. /Az iskolai tájékoztatót követően./ 

Felvételi eljárás rendje: Általános felvételi eljárás keretében. Felvételi vizsga nincs. A jelentkezést követő felvétel meghatározó elbírálási 

szempontja a tanulmányi eredmény, valamint az egészségügyi alkalmasság. 

A szakképzéshez szükséges gyakorlóhelyet az intézmény saját tanműhelyében, illetve szerződés alapján vállalatoknál, vállalkozóknál biztosítja. 

Folytatási lehetőség: választható módon 2 év alatt érettségire felkészítés nappali tagozaton. 
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Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium 
 

Intézmény OM azonosítója: 034178   

Intézmény címe: 7400 Kaposvár, Szántó u. 11. 

Tel. és fax száma:; : 82 / 527-340; fax: 82/ 527-345 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.kapos-zichy.hu ; zichy.iskolatitkar@gmail.com    

Intézmény vezetője: Tamás Károly igazgató 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Surányi Péter igazgatóhelyettes  

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:  

 

képzés 

belső 

kódja 

évfolyamo

k száma 

alkalmazott 

tanterv 

szakterület 

jellemzői  

szakma-

csoportos 

alapozás  

egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 
felvételi tantárgy  

tagozat, képesítés 

száma és neve 

(OKJ) 

002 4+1 

ágazati 

kerettanterv  

Központi 

Programra épülő 

helyi tanterv 

párhuzamos 

képzés= 

érettségi vizsga és 

OKJ-s szakmai 

vizsga 

nincs 

V. képző és 

iparművészeti 

szakközépiskolai 

ágazat 

10 fő 

központi felvételi vizsga  

nincs, 

felvétel általános iskolai 

tanulmányi eredmény + 

rajzi alkalmassági vizsga  

54 211 04 

grafikus* 

http://www.kapos-zichy.hu/
mailto:zichy.iskolatitkar@gmail.com
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003 4+1 

ágazati 

kerettanterv  

Központi 

Programra épülő 

helyi tanterv 

párhuzamos 

képzés= érettségi 

vizsga és OKJ-s 

szakmai vizsga 

nincs 

V. képző és 

iparművészeti 

szakközépiskolai 

ágazat 

10 fő 

központi felvételi vizsga  

nincs, 

felvétel általános iskolai 

tanulmányi eredmény + 

rajzi alkalmassági vizsga 

54 211 08 

textilműves* 

004 4+1 

ágazati 

kerettanterv  

Központi 

Programra épülő 

helyi tanterv 

párhuzamos 

képzés= 

érettségi vizsga és 

OKJ-s szakmai 

vizsga 

nincs 

V. képző és 

iparművészeti 

szakközépiskolai 

ágazat 

12 fő 

központi felvételi vizsga  

nincs, 

felvétel általános iskolai 

tanulmányi eredmény + 

rajzi alkalmassági vizsga 

54 211 05   

kerámiaműves*  

005 4+1 

ágazati 

kerettanterv  

Központi 

Programra épülő 

helyi tanterv 

párhuzamos 

képzés= 

érettségi vizsga és 

OKJ-s szakmai 

vizsga 

nincs 

V. képző és 

iparművészeti 

szakközépiskolai 

ágazat 

13 fő 

központi felvételi vizsga  

nincs, 

felvétel általános iskolai 

tanulmányi eredmény + 

rajzi alkalmassági vizsga 

54 211 02 

divat és 

stílustervező*  

006 4+1 

ágazati 

kerettanterv  

Központi 

Programra épülő 

helyi tanterv 

párhuzamos 

képzés= 

érettségi vizsga és 

OKJ-s szakmai 

vizsga 

nincs 

V. képző és 

iparművészeti 

szakközépiskolai 

ágazat 

13 fő 

központi felvételi vizsga  

nincs, 

felvétel általános iskolai 

tanulmányi eredmény + 

rajzi alkalmassági vizsga 

54 211 01    

dekoratőr* 

007 4+1 
ágazati 

kerettanterv  

párhuzamos 

képzés= 
nincs VI. hang- film és 

színháztechnikai 
11 fő 

központi felvételi vizsga  

nincs, 
54 213 03 
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Központi 

Programra épülő 

helyi tanterv 

érettségi vizsga és 

OKJ-s szakmai 

vizsga 

szakközépiskolai 

ágazat 

felvétel általános iskolai 

tanulmányi eredmény + 

rajzi alkalmassági vizsga 

mozgóképi 

animáció-

készítő** 

 

 

Megjegyzés:  

* Érettségivel együtt dekorációs festő, reklámtábla festő munkakör betöltésére jogosít, + 1 évfolyam elvégzése után szakmai vizsgát is tehetnek a 

tanulók pld: kiadványszerkesztő, dekoratőr, divat- és stílustervező stb.  

** Érettségivel együtt hang- és filmlaboráns munkakör betöltésére jogosít, + 1 évfolyam elvégzése után szakmai vizsgát is tehetnek a tanulók pld: 

mozgóképi animációkészítő   

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete fenntartja a módosítás jogát.  

 

Egészségügyi kizáró okok:  

Tagozatkód  002 003 004 005 006 007 

Súlyos fokú látáscsökkenés X X X X X X 

Színtévesztés  X X X X X X 

Halláscsökkenés a beszédmegértés zavarával      X 

 

Egészségügyi alkalmasság kizáró okai: „Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz” című könyv alapján.  

A fenti irányelvek figyelembevételével a tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálata minden esetben egyénileg történik a befogadó iskola 

iskolaorvosa által. 
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További információk:  

Nyílt napok:  

2015. október 10. (szombat) 10 órától általános tájékoztató, nyitott szakmai műhelyek és bemutató tanítás  

2015. november 7. (szombat) 10 órától általános tájékoztató és nyitott szakmai műhelyek  

 

Felvételi eljárás rendje: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 27.§ (1-2-3) és (5) bekezdése alapján  

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: általános,- és a speciális felvételi eljárás keretében, 2016. február 12. (péntek) 

Felvételi alkalmassági vizsga követelményei: rajzi- alkalmassági vizsga. 

A rajzi alkalmassági felvételi vizsga időpontja, helye: 2016. február 29 – március 4-ig az iskola rajztermeiben.  

 

Pótfelvételi rajzi alkalmassági vizsganap: 2016. március 4.  

 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: általános iskolából hozott (számított) tanulmányi eredmény pontszámai és a rajzi alkalmassági vizsgán 

szerzett pontok számai együttesen adják a tanuló felvételi eredményeit.  
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Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 

Intézmény OM azonosítója: 033981  

Intézmény címe, tel. és fax száma:  7400 – Kaposvár, Somssich Pál u. 15. 82/511-487 

Intézmény honlapja és e-mail címe: http://www.lozsu.hu; lozsu3@lorantffy-

kaposvar.sulinet.hu 

Intézmény vezetője:  Molnár Tímea 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Molnár Tímea 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Oktatás fő 

jellemzője 

Oktatás egyéb 

jellemzője 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

01 4 

kerettantervre 

épülő helyi 

tanterv 

általános 

tantervű 4 

évfolyamos 

gimnázium 

Világnézetileg 

elkötelezett. 

Választható második 

idegen nyelv:  

angol, német, olasz. 

ECDL vizsga 

lehetősége. 

30 fő 

Magyar nyelv 

és matematika 

központi 

írásbeli 

vizsga,  

szóbeli vizsga. 

 

További információk: 

 

Nyílt nap: 2015. november 6., péntek 

 

A felvételi eljárás rendje: A gimnáziumba jelentkezettek felvételéről a magyar nyelv, 

magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak 7. osztály tanév végi és 8. 

osztály félévi osztályzatai; 

a magyar nyelv és matematika központi írásbeli vizsga eredménye;  

valamint szóbeli vizsga alapján döntünk. 

 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra 

2015. december 8-ig. Tanulói jelentkezési lapok beérkezésének határideje 2016. február 12. 

http://www.lozsu.hu/
mailto:lozsu3@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu
mailto:lozsu3@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu
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A vizsga követelményei: Központi írásbeli vizsga magyar nyelv valamint matematika 

tantárgyakból; szóbeli vizsga: elbeszélgetés, melynek célja a diákok értékrendjének, általános 

tájékozottságának, műveltségének megismerése magyar irodalom, történelem, idegen nyelv 

tantárgyak ismeretanyagán keresztül. 

 

A vizsga időpontja, helye:  

- írásbeli vizsga: 2016. január 16., szombat 10,00 óra  

    pótnap: 2016. január 21., csütörtök 14,00 óra 

- szóbeli vizsga: 2016. február 19-20., péntek-szombat    

    pótnap: 2016. február 23., kedd 

Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola - Kaposvár, Somssich Pál u. 15. 

 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: a felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető:

  

- tanulmányi eredmények:   50 pont = 25% 

- írásbeli feladatlapok eredménye:  100 pont = 50% 

- szóbeli meghallgatás:   50 pont = 25% 

Az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát kérjük a jelentkezési laphoz 

csatolni. 

 

 

Egyéb: Gimnáziumi tagozatunkra szeretettel várjuk azokat a 8. osztályos tanulókat, akik a 

megyeszékhelyen református gimnáziumban szeretnék folytatni tanulmányaikat. 

Tanulólétszámunkból adódóan családias, barátságos légkört biztosítunk diákjainknak, és 

minden tanulónk megfelelő figyelmet kap. 11-12. évfolyamon az emelt szintű vagy 

középszintű érettségi vizsgára történő felkészülést néhány (1-5) fős csoportokban is 

biztosítjuk.  Mindennapi életünket, egymáshoz való viszonyunkat döntően befolyásolja a 

Szentírás. Ebből és létszámunkból adódik, hogy pedagógusok és diákok között közvetlen, 

személyes kapcsolat alakul ki, amely megkönnyíti a mindennapi munkánkat. Távolabb lakó 

diákjaink számára családias, kényelmes saját kollégiumunkban biztosítunk szállást.  
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Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 
Intézmény OM azonosítója  034148  

Intézmény címe: 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 48. 

Tel.és fax száma:  82/510-132  /  82/510-133  

Intézmény honlapja és e-mail címe:  www.mmgsz.sulinet.hu    

     titkar@mail.mmgsz.sulinet.hu  

Intézmény vezetője: Gyallai Katalin igazgató 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Fülöpné Király Tünde tanár 

  

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Gimnázium 

Képzé

s belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazot

t 

tanterv 

Oktatás fő 

jellemzője 
Oktatás egyéb 

jellemzője 

Képzés

i keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

01 6 
kerettanter

v 

hatosztályos 

általános 

tantervű 

6 évfolyamos 

képzés 

1.id. nyelv: 

angol 

2. idegen nyelv 

(9.évfolyamtól

): francia, 

német, orosz, 

spanyol, latin 

(választható) 

30 

magyar 

nyelv-

matematika 

(központi 

írásbeli) 

szóbeli 

meghallgatás 

 

02 

Nyelvi 

előkészítő  

(1 év) + 4 

két tanítási 

nyelvű 

iskolai 

osztályok 

irányelve 

szerint 

magyar-angol 

két tanítási 

nyelvű képzés 

célnyelvi 

előkészítéssel 

2. idegen 

nyelv: francia, 

német, orosz, 

spanyol, latin 

(választható) 

30 

magyar 

nyelv, 

matematika 

(központi 

írásbeli, 

angol nyelv 

szóbeli 

vizsga) 

03 4 

két tanítási 

nyelvű 

iskolai 

osztályok 

irányelve 

szerint 

magyar-angol 

két tanítási 

nyelvű képzés 

célnyelvi 

előkészítő 

nélkül 

2. idegen 

nyelv: francia, 

német, orosz, 

spanyol, latin 

(választható) 

15 

magyar 

nyelv, 

matematika 

(központi 

írásbeli, 

angol nyelv 

szóbeli 

vizsga) 

04 4 

általános 

kerettanter

v 

angol emelt 

szintű 

2. idegen 

nyelv: 

francia,német, 

(választható) 

15 

magyar 

nyelv-

matematika 

http://www.mmgsz.sulinet.hu/
mailto:titkar@mail.mmgsz.sulinet.hu
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(központi 

írásbeli) 

angol nyelv 

(szóbeli 

vizsga) 

05 4 

általános 

kerettanter

v 

reál 

tehetséggondoz

ó képzés 

matematika-

fizika-

informatika 

szakirány 

1. idegen 

nyelv: angol 

2. idegen 

nyelv: francia, 

német, orosz, 

latin, spanyol 

(választható) 

15 

magyar 

nyelv, 

matematika 

(központi 

írásbeli, 

szóbeli 

meghallgatás

) 

06 4 

általános 

kerettanter

v 

reál 

tehetséggondoz

ó képzés 

biológia-kémia 

szakirány 

1. idegen 

nyelv: angol 

2. idegen 

nyelv: francia, 

német, orosz, 

latin, spanyol 

(választható) 

15 

magyar 

nyelv, 

matematika 

(központi 

írásbeli, 

szóbeli 

meghallgatás

) 

07 4 

általános 

kerettanter

v 

humán 

tehetséggondoz

ó képzés,  

magyar-

történelem-

matematika-

idegen nyelv 

emelt 

óraszámmal 

1. idegen 

nyelv: angol 

vagy német 

2. idegen 

nyelv: angol, 

német, francia, 

orosz, latin, 

spanyol 

(választható) 

Német 1. 

idegen nyelv 

esetén a 2. 

idegen nyelv 

az angol. 

30 

magyar 

nyelv, 

matematika 

(központi 

írásbeli, 

szóbeli 

meghallgatás

) 

08 4 

általános 

kerettanter

v 

drámapedagógi

a tagozat 

1. idegen 

nyelv: angol 

vagy német 

2. idegen 

nyelv: angol, 

német, francia, 

orosz, latin, 

spanyol 

(választható), 

Német 1. 

idegen nyelv 

esetén a 2. 

idegen nyelv 

az angol. 

15 

magyar 

nyelv–

matematika 

(központi 

írásbeli) 

szóbeli 

meghallgatás 

és 

alkalmassági 

vizsga 
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09 4 

általános 

kerettanter

v 

kommunikáció 

tagozat 

(idegen nyelv 

és informatika 

emelt 

óraszámban) 

1. idegen 

nyelv: angol 

vagy német 

2. idegen 

nyelv: angol, 

német, francia, 

orosz, latin, 

spanyol 

(választható) 

Német 1. 

idegen nyelv 

esetén a 2. 

idegen nyelv 

az angol. 

15 

magyar 

nyelv, 

matematika 

(központi 

írásbeli, 

szóbeli 

meghallgatás

) 

  

 

 

További információk: 

Nyílt nap:  2015. november 11-12. 755-1220  óralátogatás a hat évfolyamos képzés, 

magyar-angol két tanítási nyelvű, a dráma és a reál tehetséggondozó képzésre 

jelentkezőknek 

  2015. november 11.     1630- pályaválasztási fórum – tájékoztatás a 8. osztályos 

jelentkezőknek és a szülőknek 

  2015. november 11.     1630- pályaválasztási fórum – a hat évfolyamos képzésre 

jelentkezőknek és a szülőknek 

 

A felvételi eljárás rendje: írásbeli vizsga – magyar nyelv és matematika (központi) 

valamennyi 8. és 6. osztályos tanulónak 

szóbeli vizsga – szóbeli meghallgatás minden  osztályban, 

kivéve az angol emelt szintű és az angol két 

tanítási nyelvű osztályokban, ahol angol 

nyelvből vizsgáznak a tanulók 

alkalmassági vizsga –  a drámapedagógia tagozaton

 szabadon választható produkció: vers, próza, 

ének, tánc, hangszeres produkció 

 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: 

 jelentkezés az egységes írásbeli vizsgára 2015. december 08-ig a 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumba 

 a jelentkezési lapok eljuttatása 2016. február 12-ig a Kaposvári 

Munkácsy Mihály Gimnáziumba 

 

A vizsga követelményei:  

központilag kiadott kompetencia alapú feladatlapok az írásbeli vizsgán  

általános iskolai törzsanyag az angol nyelvi szóbeli vizsgán 
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A vizsga időpontja, helye:  

 

–2016. január 16.    1000 egységes írásbeli vizsga a 8. és 6. osztályos jelentkezők számára 

magyar nyelv és matematika tárgyakból 

–2016. január 21.    1400  pótló írásbeli vizsga azon 8. és 6. osztályos jelentkezőknek, akik 

az előző  

írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni  

–2016. február 20.    800 szóbeli vizsga az angol emelt szintű, valamint a magyar-angol két 

tanítási nyelvű osztályba jelentkezőknek; szóbeli meghallgatás a 

többi osztályba jelentkezőknek, alkalmassági vizsga a 

drámatagozaton 

–2016. február 24.-26. 1400. pótló szóbeli meghallgatás azon tanulóknak, akik február 28-án 

indokoltan nem tudtak megjelenni 
           

A vizsgák helye:  Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár, Kossuth      

Lajos u. 48.  

 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 

- a hozott pont 25%, az írásbeli 50%, a szóbeli 25% arányban szerepel a felvételi 

összpontszámban minden képzés típusban. 

- a hozott pontot az általános iskolában a 7. év végén és a 8. osztályban félévkor elért 

tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, 

matematika, a tanult idegen nyelv, valamint a biológia, kémia, fizika közül választott további 

egy tantárgy osztályzataiból számítjuk ki, kivéve a reál tehetséggondozó képzésnél, ahol a 

biológia, kémia, fizika egyaránt beszámítódik. 

- a hat évfolyamos képzésnél a hozott pontszám a 5. év végén és a 6. osztályban félévkor 

elért tanulmányi eredmény alapján a magyar nyelv és irodalom (két jegy átlaga), történelem, 

matematika, a tanult idegen nyelv, valamint további egy választott tantárgy osztályzataiból 

számítjuk ki 

- A felvételi pontszám azonossága esetén előnyben részesül 1. a szociálisan hátrányos 

helyzetű, 2. a kiemelkedő versenyeredményt igazoló, 3. iskolánkban tanuló testvérrel 

rendelkező felvételiző. 

- A 2011. évi CXC törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében a 

benyújtott szakértői véleményben foglalt javaslatok szerinti mentességeket érvényesítjük 

a felvételi eljárás során. Az egyedi elbírálásról a szülőt a felvételi vizsga előtt írásban 

tájékoztatjuk. 
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FM DASZK Szakképző Iskola, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

Intézmény OM azonosítója:036410  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Tel./fax: 82/510-207 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.mgszki.hu, mgszki@vipmail.hu  

Intézmény vezetője: Torma Sándor 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Rehling András 

  

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Szakközépiskola 

Képzé

s 

belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazo

tt 

tanterv 

Szakterül

et 

jellemzői 

Szakmacsoport

os alapozás 

Képzé

si 

keret 

(fő) 

Felvéte

li 

tantárg

y 

Tagozat 

képesíté

s száma 

és neve 

(OKJ) 

 021  4 

 Központi 

kerettante

rv 

 agrár  mezőgazdasági  60  -  - 

 

Érettségire épülő szakmák: Mezőgazdasági technikus, Állattenyésztő és állategészségügyi 

technikus, Lovastúra-vezető. A technikus szakokra ráépülő szakmák: Agár áruforgalmazó szak-

technikus, Növényvédelmi szak-technikus, Vidékfejlesztési szak-technikus. 

 

 

 

Szakiskola 

Képz

és 

belső 

kódj

a 

Évfolya

mok 

száma 

Alkalma

zott 

tanterv 

Szakterül

et 

jellemzői 

Szakmacso

portos 

alapozás 

Képz

ési 

keret 

(fő) 

Felvét

eli 

tantár

gy 

Tagoza

t 

képesít

és 

száma 

és neve 

(OKJ) 

Kizáró 

okok 

 022  3 

 Központ

i 

kerettan

terv 

 agrár 
 mezőgazd

asági 
 60  - 

 34 6

21 01 

Gazd

a 

  

 eü 

alkalmatla

nság 

http://www.mgszki.hu/
mailto:mgszki@vipmail.hu
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 023  3 

 Központ

i 

kerettan

terv 

 agrár 
 mezőgazd

asági 
 33  - 

 34 6

21 02 

Lová

sz 

  

 eü 

alkalmatla

nság 

          

 

További információk: 

Ráépülő szakmák:  GAZDA – Állattartó szakmunkás 

   LOVÁSZ - Belovagló 

Nyílt nap: 2015. október 21., november 18., december 16. 

A felvételi eljárás rendje: általános egészségügyi alkalmassági vizsgálat, elbeszélgetés 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: felvételi vizsga nincs, a tanulók 

rangsorolása a 7. év végi és a 8. félévi eredmények alapján történik. Figyelembe vett tantárgyak: 

magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia. A tanulókkal az iskolavezetés 

személyesen elbeszélget. 

Egyéb: Az iskola a távol lakó tanulóknak kollégiumi elhelyezést biztosít. A gyakorlati oktatás 

az iskola bázisüzemében, illetve mezőgazdasági  gyakorló-helyeken történik. A tanulók 

önköltséges formában tanfolyamos oktatásban részesülhetnek (gépjárművezetői, méhész).  A 

gazda képesítés vizsgájára jelentkezés feltétele a legalább B kategóriás jogosítvány. 

A jó tanulmányi eredményű 10., illetve 11. évfolyamos tanulók külföldi cseregyakorlaton 

vehetnek részt. 
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Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézmény OM azonosítója: 034155, 

Intézmény címe, tel. és fax száma: Kaposvár, Zárda u. 2., 82/511805 

Intézmény honlapja és e-mail címe:www.romaikat-kap.sulinet.hu  katgim@romaikat-

kap.sulinet.hu 

Intézmény vezetője: Godó László 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Francsics Balázs 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:  

   

Képzési 

kódok 

Évfolyamok 

száma 

Oktatás fő 

jellemzője 

Oktatás 

egyéb 

jellemzője 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi tantárgy 

01 4 

általános 

gimnáziumi 

képzés 

v
i
l
á

g
n

é
z

e
t
i
l
e

g
 
e

l
k

ö
t
e

l
e

z
e

t
t

 

10 

egységes írásbeli: 

matematika, magyar 

nyelv 

tanulmányi eredmények: 

(matematika, magyar, 

történelem, idegen nyelv, 

földrajz) 

szóbeli elbeszélgetés 

02 4 

emelt szintű 

oktatás biológia, 

kémia 

tantárgyakból 

12 

egységes írásbeli: 

matematika, magyar 

nyelv 

tanulmányi eredmények: 

(biológia×2, kémia×2, 

történelem) 

szóbeli meghallgatás: 

biológia, kémia 

szóbeli elbeszélgetés 

03 4 

emelt szintű 

oktatás 

történelem 

tantárgyból 

12 

egységes írásbeli: 

matematika, magyar 

nyelv 

tanulmányi eredmények: 

(matematika×2, 

történelem×2, magyar) 

szóbeli meghallgatás: 

történelem 

szóbeli elbeszélgetés 

http://www.romaikat-kap.sulinet.hu/


 

147 

  

04 4 

emelt szintű 

oktatás 

matematika 

tantárgyból 

egységes írásbeli: 

matematika, magyar 

nyelv 

tanulmányi eredmények: 

(matematika×2, 

történelem×2, magyar) 

szóbeli elbeszélgetés 

05 4 

emelt szintű 

oktatás angol 

nyelvből 
16 

egységes írásbeli: 

matematika, magyar 

nyelv 

tanulmányi eredmények 

(matematika, magyar, 

történelem, angol 

nyelv×2) 

szóbeli meghallgatás: 

angol nyelv 

szóbeli elbeszélgetés 

06 4 

emelt szintű 

oktatás német 

nyelvből 
16 

egységes írásbeli: 

matematika, magyar 

nyelv 

tanulmányi eredmények 

(matematika, magyar, 

történelem, német 

nyelv×2) 

szóbeli meghallgatás: 

német nyelv 

szóbeli elbeszélgetés 

 

További információk: 

Nyílt nap: 2015.11.25. szerda 

A felvételi eljárás rendje: 

Egységes írásbeli vizsga a központi tájékoztató szerint. 

Biológia, kémia szóbeli felvételi a 02 kódú képzési területen. 

Történelem szóbeli felvételi a 03 kódú képzési területen. 

Angol/német nyelvi szóbeli felvételi a 05, 06 kódú csoportokban. 

A köznevelési törvény 51. §-ának 5. bekezdésében meghatározott tanulók esetén a szakértői 

véleményben foglaltak alapján az írásbeli felvételi vizsgán szükség esetén hosszabb felkészülési időt 

biztosítunk, valamint az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök alkalmazását, szükség 

esetén az értékeléskor az értékelési rendszer egy része alóli felmentést tesszük lehetővé. Az egyedi 

elbírálásról a szülőt a felvételi vizsga előtt írásban tájékoztatjuk. 

Egységes iskolaként a saját általános iskolánkból jelentkező 8. évfolyamos tanulók elé ugyanazt a 

követelményrendszert állítjuk, mint a többi diák elé. 
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Iskolánk világnézetileg elkötelezett, ezért a köznevelési törvény 31. § (2) bekezdésének a) pontja szerint 

a jelentkezőtől adatlapot (nyilatkozatot) kér, hogy elfogadja iskolánk katolikus világnézetét. 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: 

Az iskolánkba jelentkező tanulónak központi írásbeli vizsgán kell részt vennie. Ez a központi írásbeli 

vizsga az általános felvételi eljárás keretein belül zajlik, jelentkezési határidő: 2015. december 08. 

(írásban). 

Az általános iskolák a tanulói jelentkezési lapokat 2016. 02. 12-ig továbbítják iskolánkba. 

A vizsga követelményei: Általános iskolai törzsanyag. 

A vizsga időpontjai, helye: 

Egységes írásbeli felvételi vizsga (minden képzésre):  2016. január 16. szombat 1000 óra 

Szóbeli elbeszélgetés (minden képzésre):   2016. február 24.-február 26. 

Szóbeli vizsga (02, 03, 05, 06 kódú képzésekre):   2016. február 24.-február 26. 

A vizsgák helye: Kaposvár, Zárda u. 2.  

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 

A központi írásbeli vizsga eredménye (50%), tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. félév) 

(25%), szóbeli meghallgatás eredménye (25%). 

Egyéb: 

Az emelt szintű történelem (03 kód) és az emelt szintű matematika (04 kód) képzés együtt is 

választható. Ebben az esetben kérjük mindkét képzésünkre jelentkezzen!



 

 

180 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 

Intézmény OM azonosítója: 034141 

Intézmény címe: Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 

Tel. és fax száma: tel: 82/512-128  fax:82/410-312 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.tancsics.hu;  iskola@tancsics.hu  

Intézmény vezetője:Reőthy Ferenc 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Tóthné Berzsán Gabriella igh. 

Gelencsér László pályaválasztási felelős tanár 

  

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Gimnázium 

Képz

és 

belső 

kódj

a 

Évfolya

mok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Oktatás fő 

jellemzője 
Oktatás egyéb 

jellemzője 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

 01  4 
általános 

tagozat 

 Általános 

tagozaton a 

tanulók az 

első idegen 

nyelvet és a 

matematikát 

négy éven át 

magasabb 

óraszámban 

tanulják. 

 

 

 Diákjainknak 

lehetőségük van 

a 11-12. 

évfolyamon egy 

illetve két 

tantárgyat 

választani, 

amely képzéssel 

emelt szintű 

érettségi 

vizsgára 

készítünk fel. 

 

A Kaposvári 

Táncsics Mihály 

Gimnáziumban 

minden idegen 

nyelvet és a 

matematikát 

csoportbontásba

n tanulják a 

tanulók. Ezen 

 28 

 központi 

írásbeli 

matemati

ka, 

magyar 

nyelv és 

irodalom 

http://www.tancsics.hu/
mailto:iskola@tancsics.hu
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kívül 

csoportbontásba

n tanulják az 

emelt szintű 

tantárgyakat, az 

informatikát és a 

testnevelést 

(nemek szerinti 

csoportbontásba

n). Minden 

tanuló egyik 

nyelvként az 

angol nyelvet 

tanulja.  

 

 02  4 
 emelt szintű 

matematika 

 A matematika 

speciális 

csoport heti 

matematika 

óraszáma 

négy éven át 7 

óra. A 

megyében 

egyedülálló 

lehetőségeket 

biztosítunk 

mind a 

tehetséggondo

zás mind a 

versenyeztetés 

terén. Az első 

idegen nyelvet 

a 12. 

évfolyamon 

plusz 1 órában 

tanulják. 

 

 Diákjainknak 

lehetőségük van 

a 11-12. 

évfolyamon egy 

illetve két 

tantárgyat 

választani, 

amely képzéssel 

emelt szintű 

érettségi 

vizsgára 

készítünk fel. 

 

A Kaposvári 

Táncsics Mihály 

Gimnáziumban 

minden idegen 

nyelvet és a 

matematikát 

csoportbontásba

n tanulják a 

tanulók. Ezen 

kívül 

csoportbontásba

n tanulják az 

emelt szintű 

tantárgyakat, az 

informatikát és a 

testnevelést 

 16 

 Központi 

írásbeli 

vizsga 

magyarból 

és 

matematik

ából 

 + szóbeli 

meghallgat

ás 

matematik

ából 
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(nemek szerinti 

csoportbontásba

n). Minden 

tanuló egyik 

nyelvként az 

angol nyelvet 

tanulja.  

 

       

03 4 emelt angol 

A nyelvi 

tagozatos 

csoportok 

magas heti 

óraszámban 

tanulják a 

választott 

speciális 

nyelvet, a 

második 

idegen nyelv 

óraszáma 3 

helyett heti 4 

óra. A 12. 

évfolyamon a 

matematika 

óraszáma 1 

órával 

magasabb. 

Informatikát 4 

éven át 

tanulnak. 

 

Diákjainknak 

lehetőségük van 

a 11-12. 

évfolyamon egy 

illetve két 

tantárgyat 

választani, 

amely képzéssel 

emelt szintű 

érettségi 

vizsgára 

készítünk fel. 

 

A Kaposvári 

Táncsics Mihály 

Gimnáziumban 

minden idegen 

nyelvet és a 

matematikát 

csoportbontásba

n tanulják a 

tanulók. Ezen 

kívül 

csoportbontásba

n tanulják az 

emelt szintű 

tantárgyakat, az 

informatikát és a 

testnevelést 

(nemek szerinti 

csoportbontásba

n). Minden 

tanuló egyik 

nyelvként az 

16 

Központi 

írásbeli 

vizsga  

magyarból 

és 

matematik

ából 

 + szóbeli 

meghallgat

ás angol 

nyelvből 
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angol nyelvet 

tanulja.  

 

04 4 emelt német 

A nyelvi 

tagozatos 

csoportok 

magas heti 

óraszámban 

tanulják a 

választott 

speciális 

nyelvet, a 

második 

idegen nyelv 

óraszáma 3 

helyett heti 4 

óra. A 12. 

évfolyamon a 

matematika 

óraszáma 1 

órával 

magasabb. 

Informatikát 4 

éven át 

tanulnak. 

 

Diákjainknak 

lehetőségük van 

a 11-12. 

évfolyamon egy 

illetve két 

tantárgyat 

választani, 

amely képzéssel 

emelt szintű 

érettségi 

vizsgára 

készítünk fel. 

 

A Kaposvári 

Táncsics Mihály 

Gimnáziumban 

minden idegen 

nyelvet és a 

matematikát 

csoportbontásba

n tanulják a 

tanulók. Ezen 

kívül 

csoportbontásba

n tanulják az 

emelt szintű 

tantárgyakat, az 

informatikát és a 

testnevelést 

(nemek szerinti 

csoportbontásba

n). Minden 

tanuló egyik 

nyelvként az 

angol nyelvet 

tanulja.  

 

16 

Központi 

írásbeli 

vizsga 

magyarból 

és 

matematik

ából 

 + szóbeli 

meghallgat

ás német 

nyelvből 
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05 4  
emelt 

biológia 

A biológia 

speciális 

csoportban a 

tanulók magas 

heti 

óraszámban 

tanulják a 

biológiát, 

valamint 

kiemelt 

tantárgyként a 

kémiát. A 

matematikát 

és az első 

idegen nyelvet 

a 12. 

évfolyamon 

plusz egy 

órában 

tanulják 

Diákjainknak 

lehetőségük van 

a 11-12. 

évfolyamon egy 

illetve két 

tantárgyat 

választani, 

amely képzéssel 

emelt szintű 

érettségi 

vizsgára 

készítünk fel. 

 

A Kaposvári 

Táncsics Mihály 

Gimnáziumban 

minden idegen 

nyelvet és a 

matematikát 

csoportbontásba

n tanulják a 

tanulók. Ezen 

kívül 

csoportbontásba

n tanulják az 

emelt szintű 

tantárgyakat, az 

informatikát és a 

testnevelést 

(nemek szerinti 

csoportbontásba

n). Minden 

tanuló egyik 

nyelvként az 

angol nyelvet 

tanulja.  

 

16 

Központi 

írásbeli 

vizsga 

magyarból 

és 

matematik

ából 

 + szóbeli 

meghallgat

ás 

biológiábó

l és 

kémiából 

06 4 
emelt 

informatika 

Az 

informatika 

speciális 

csoport 

tanulói az 

informatikát 

az első három 

Diákjainknak 

lehetőségük van 

a 11-12. 

évfolyamon egy 

illetve két 

tantárgyat 

választani, 

16 

Központi 

írásbeli 

vizsga 

magyarból 

és 
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évben magas 

óraszámban 

tanulják. Az 

első idegen 

nyelv 

óraszáma 

eggyel 

magasabb, 

azaz heti 4 

óra. A 12. 

évfolyamon a 

második 

idegen nyelvet 

heti plusz 1, a 

matematikát 

heti plusz 2 

órában 

tanulják.  

 

amely képzéssel 

emelt szintű 

érettségi 

vizsgára 

készítünk fel. 

 

A Kaposvári 

Táncsics Mihály 

Gimnáziumban 

minden idegen 

nyelvet és a 

matematikát 

csoportbontásba

n tanulják a 

tanulók. Ezen 

kívül 

csoportbontásba

n tanulják az 

emelt szintű 

tantárgyakat, az 

informatikát és a 

testnevelést 

(nemek szerinti 

csoportbontásba

n). Minden 

tanuló egyik 

nyelvként az 

angol nyelvet 

tanulja.  

 

matematik

ából 

 + szóbeli 

meghallgat

ás 

informatik

ából  

(gyakorlati 

feladatok 

alapjá 

07 4 
emelt 

magyar 

A magyar 

tagozatos 

csoport 

tanulói a 

magyar nyelv 

és irodalmat 

négy éven át 

heti 6 órában, 

az első idegen 

nyelvet négy 

éven át heti 4 

órában 

tanulják. Az 

informatikát 

Diákjainknak 

lehetőségük van 

a 11-12. 

évfolyamon egy 

illetve két 

tantárgyat 

választani, 

amely képzéssel 

emelt szintű 

érettségi 

vizsgára 

készítünk fel. 

 

12 

Központi 

írásbeli 

vizsga 

magyarból 

és 

matematik

ából 

 + szóbeli 

meghallgat

ás 

magyarból 
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emelt 

óraszámban 

tanulják, 

valamint 11. 

és 12. 

évfolyamon a 

matematikát, 

12. 

évfolyamon a 

történelmet és 

a második 

idegen nyelvet 

heti plusz egy 

órában.  

 

A Kaposvári 

Táncsics Mihály 

Gimnáziumban 

minden idegen 

nyelvet és a 

matematikát 

csoportbontásba

n tanulják a 

tanulók. Ezen 

kívül 

csoportbontásba

n tanulják az 

emelt szintű 

tantárgyakat, az 

informatikát és a 

testnevelést 

(nemek szerinti 

csoportbontásba

n). Minden 

tanuló egyik 

nyelvként az 

angol nyelvet 

tanulja.  

 

08 4 
emelt 

történelem 

A történelem 

tagozatos 

csoportban a 

diákok a 

történelmet 

négy éven át 

4-5 illetve 6 

órában 

tanulják, az 

első idegen 

nyelvet négy 

éven át heti 

plusz egy 

órában, az 

informatikát 

magasabb 

óraszámban. 

11. és 12. 

évfolyamon a 

matematikát 

tanulják plusz 

Diákjainknak 

lehetőségük van 

a 11-12. 

évfolyamon egy 

illetve két 

tantárgyat 

választani, 

amely képzéssel 

emelt szintű 

érettségi 

vizsgára 

készítünk fel. 

 

A Kaposvári 

Táncsics Mihály 

Gimnáziumban 

minden idegen 

nyelvet és a 

matematikát 

csoportbontásba

12 

Központi 

írásbeli 

vizsga  

magyarból 

és 

matematik

ából  

+ szóbeli 

meghallgat

ás 

történelem

ből 



 

156 

  

egy órában, 

12. 

évfolyamon a 

második 

idegen 

nyelvet. 

 

n tanulják a 

tanulók. Ezen 

kívül 

csoportbontásba

n tanulják az 

emelt szintű 

tantárgyakat, az 

informatikát és a 

testnevelést 

(nemek szerinti 

csoportbontásba

n). Minden 

tanuló egyik 

nyelvként az 

angol nyelvet 

tanulja.  

 

88 5 

Arany János  

Tehetséggon

dozó   

Program 

A képzés 

ötéves, egy 

előkészítő 

évfolyammal 

kezdődik. Az 

előkészítő 

évfolyam 

célja, hogy a 

felvett 

gyerekek 

tudását az 

egyes 

tárgyakból 

hasonló 

szintre hozza, 

érdeklődésüke

t 

tudománytörté

neti 

adalékokkal 

és kreatív 

feladatokkal 

felkeltse, 

illetve 

megtartsa. Az 

előkészítő 

évfolyamon 

kiemelt 

A további évek 

során a diákok 

normál 

gimnáziumi 

kerettanterv 

szerint haladnak, 

kiegészítve 

továbbra is 

tanulásmódszert

annal, 

önismerettel. 

Ezen kívül az 

informatika 

óraszáma 

magasabb a 

szokásosnál, így 

minden tanuló 

komplex ECDL-

vizsgát tesz. A 

magas számú 

nyelvóráknak 

köszönhetően 

többen a 

középiskolai 

évek alatt sikeres 

nyelvvizsgát 

tesznek. 

A 

minisztéri

um által 

meghatáro

zott 

Központi 

írásbeli 

vizsga 

 

magyarból 

és 

matematik

ából 

+ általános 

készségek 

és 

képessége

k mérése 

 



 

157 

  

szerepet kap a 

matematika, 

az 

informatika, a 

magyar és az 

idegen nyelv. 

A diákok 

tanulását és 

lelki 

fejlődését 

segíti a 

tanulásmódsz

ertan, az 

önismeret 

A program 

keretén belül 

kollégiumi 

elhelyezést 

biztosítunk, és 

minden 

hónapban egy 

hétvégét 

színházlátogatás

sal, 

kirándulással, 

kézművességgel 

töltenek el a 

gyerekek. Ez 

erősíti az 

osztályban a 

közösségi 

szellemet. 
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Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium KLIK 140001 

 
Intézmény OM azonosítója: 034146,  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8700 Marcali, Petőfi S. u. 16., 85/510-643 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.berzsenyimarcali.hu, titkarsag@berzsenyimarcali.hu 

Intézmény vezetője: Fellegi Bálint 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Káplár Veronika 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Gimnázium 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok száma Alkalmazott tanterv Oktatás fő jellemzője 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi tárgy 

40 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 
normál oktatás 30 

Egységes írásbeli felvételi 

általános tantervű képzésre 

jelentkezők számára.  

Szóbeli nincs. 

41 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt szintű oktatás nyelvi 

orientáció  német nyelv 

tantárgyból 

14 

Egységes írásbeli felvételi 

általános tantervű képzésre 

jelentkezők számára.  

Szóbeli nincs. 

42 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt szintű oktatás nyelvi 

orientáció angol nyelv 

tantárgyból 

14 

Egységes írásbeli felvételi 

általános tantervű képzésre 

jelentkezők számára.  

Szóbeli nincs. 

43 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt szintű oktatás 

természettudományos 
orientáció 

14 

Egységes írásbeli felvételi 

általános tantervű képzésre 

jelentkezők számára.  

Szóbeli nincs. 
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44 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt szintű oktatás humán 

orientáció 
14 

Egységes írásbeli felvételi 

általános tantervű képzésre 

jelentkezők számára.  

Szóbeli nincs. 

51 
nyelvi előkészítő 

évfolyam+4 

kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt szintű oktatás német 

nyelv  tantárgyból 
12 

Egységes írásbeli felvételi 

általános tantervű képzésre 

jelentkezők számára. 

 Szóbeli nincs. 

52 
nyelvi előkészítő 

évfolyam+4 

kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt szintű oktatás  angol 

nyelv tantárgyból 
15 

Egységes írásbeli felvételi 

általános tantervű képzésre 

jelentkezők számára.  

Szóbeli nincs. 

 

A képzési területekre vonatkozó egyéb információk: 

Általános tantervű (kód: 40) évfolyamra jó képességű, szorgalmas, az érettségi után felsőoktatásban továbbtanulni akaró, vagy felsőfokú szakképesítést 

szerezni kívánó diákokat várunk.  

 9. évfolyam:  I. idegen nyelv heti 4 óra + II. idegen nyelv heti 4 óra 

 10-12. évfolyam: I. idegen nyelv heti 4 óra + II. idegen nyelv heti 3 óra 

A nyelvi orientációjú (kód: 41 vagy 42) osztályokat választóknak minden lehetőségük biztosítva van arra, hogy felkészüljenek idegen nyelvből emelt szintű 

érettségi vizsgára. A nyelvtudás bővítésére jó lehetőséget kínál a jelenleg 3000 kötetes, egyre bővülő német nyelvű, valamint a jól felszerelt angol nyelvű 

könyvtárunk is. A legjobb nyelvismerettel rendelkező tanulóinknak a nyári szünetben Németországban biztosítunk lehetőséget kommunikációs képességeik 

fejlesztésére. Az oktatás nem korlátozódik pusztán az idegen nyelv magas szintű elsajátítására, a képzési forma célja tetszőleges irányú felsőfokú tanulmányok 

folytatására való felkészítés. 

 9-10. évfolyam: I. idegen nyelv heti 6 óra + II. idegen nyelv heti 4 óra 

 11-12. évfolyam: I. idegen nyelv heti 5 óra + II. idegen nyelv heti 4 óra 

A nyelvi előkészítő (kód: 51 vagy 52) évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások keretében nagy óraszámban intenzív felkészítés folyik idegen nyelvből 

és informatikából. A nyelvtudás bővítésére jó lehetőséget kínál a jelenleg 3000 kötetes, egyre bővülő német nyelvű, valamint a jól felszerelt angol nyelvű 
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könyvtárunk is. A legjobb nyelvismerettel rendelkező tanulóinknak a nyári szünetben Németországban biztosítunk lehetőséget kommunikációs képességeik 

fejlesztésére.  

 heti 15 óra első idegen nyelv 

  heti 3 óra második idegen nyelv 

  heti 3 óra informatika 

  képességfejlesztő órák 

  

A természettudományos orientációs osztályba a természettudományi tantárgyak iránt érdeklődő jó képességű, kreatív, az összetett tudományos, műszaki, 

orvosi, tanári, kutató, stb. pályára készülő diákokat várjunk. Ebben az osztályban a matematika, biológia, kémia, fizika és informatika tantárgyak magas szintű 

elsajátítását kísérletező gyakorlati képzéssel segítjük elő. Mind a négy évfolyamon folyamatosan biztosítjuk a biológia, kémia, fizika tantárgyak tanulását. 

 

9-12. évfolyam: matematika heti 4+4+4+4 óra 

9-12. évfolyam: biológia heti 2+2+2+2 óra 

9-12. évfolyam: fizika heti 2+3+2+1 óra 

9-12. évfolyam: kémia heti 3+2+1+1óra 

A humán orientációjú tanulmányi terület fő célja az emelt szintű érettségire való felkészítés, továbbtanulás (pl.: bölcsész, jogász képzés). Nagy hangsúlyt 

fektetünk a modern irodalom és művészetek bemutatására, a történelmi múlt alapos megismerésére, a társadalmi törvényszerűségek feltárására. Bevonjuk a 

média lehetőségeit is, és megismertetjük tanulóinkat a filmművészet tantárgyakat érintő alkotásaival is. 

9-12. évfolyam: magyar nyelv és irodalom heti 5+6+6+6 óra 

9-12. évfolyam: történelem heti 3+4+4+5 óra 
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Továbbá a 11-12. évfolyamon a továbbtanulók számára emelt szintű felkészülést biztosítunk magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, 

angol nyelv, német nyelv, biológia, kémia, földrajz, informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyakból. 

 

A felvételi eredmény számítási módja az egyes képzési területeken 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Képzés Tanulmányi átlag 

Az általános 

iskola 7. osztály 

év végi és 8. 

osztály félévi 

eredménye a 

készségtantárgyak 

kivételével 

Írásbeli felvételi 

Egységes írásbeli a 

nyolcadik évfolyamos 

általános képzésre 

jelentkezők számára 

Szóbeli 

felvételi 

vizsga 

magyar 

nyelv 

matematika 

40 normál oktatás 50% 25% 25% nincs 

41 orientáció német nyelv 50% 25% 25% nincs 

42 orientáció angol nyelv 50% 25% 25% nincs 

43 természettudományos orientáció 50% 10% 40% nincs 

44 humán orientáció 50% 30% 20% nincs 

51 emelt szintű oktatás német nyelv 

tantárgyból 

50% 25% 25% nincs 

52 emelt szintű oktatás angol nyelv 

tantárgyból 

50% 25% 25% nincs 

 

Egyéb információk: 

Iskolánk ECDL vizsgaközpont is, így tanulóink helyben szerezhetik meg az Európai Számítógép-használói Jogosítványt. 

Kollégiumi elhelyezést és menzát minden tanulónknak tudunk biztosítani. 

A felvételi eljárás rendje: általános felvételi eljárás keretében, az általános iskolai eredmények és az egységes központi írásbeli vizsga alapján. 
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Az intézménybe jelentkezés módja: hivatalos jelentkezési lap 

Nyílt napok: 2015. november 17 – 19. bármely képzés iránt érdeklődők részére.  

Előzetes bejelentkezés alapján a fentiektől eltérő időpontokban is óralátogatási lehetőséget biztosítunk bármely képzésünk iránt érdeklődő diákoknak és 

szüleiknek. 
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Nagybajomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium 

Intézmény OM azonosítója: 200668  

Intézmény címe: 7561 Nagybajom, Templom u. 5. 

Tel. és fax száma: 82/356-052; Mobil: 20/984-2130 

Intézmény honlapja és e-mail címe:www.kolpingnagybajom.hu; kolping.bajom@freemail.hu  

Intézmény vezetője:  Csima Ágota 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Csima Ágota 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:  

Szakiskola 

 

 Képzés 

belső 

kódja 

Évfolya

mok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés 

száma és neve (OKJ) 
Kizáró okok 

 001  3+2 
szakközép-

iskola 

 3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

 24   
Pék 

3454105 

 

  

 002  3+2 
 szakközép-

iskola 

 3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

24   
Cukrász       

3481101                          

 

  

http://www.kolpingnagybajom.hu/
mailto:kolping.bajom@freemail.hu
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003 3+2 
szakközép-

iskola 

3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

24  
Szakács 

3481104 

 

 

004 3+2 
szakközép-

iskola 

3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

24  
Ács 

3458201 

Á

c

s 

 

005 3+2 
szakközép-

iskola 

3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

24  
Asztalos 

3454302 

 

 

006 3+2 
szakközép-

iskola 

3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

24  

Kőműves és 

hidegburkoló 

3458208 

 

 

007 3+2 
szakközép-

iskola 

3 

szakképzési  

évfolyam 
24  

Festő, mázoló, 

tapétázó 

3458204 
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+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

008 3+2 
szakközép-

iskola 

3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

24  

Épület- és 

szerkezetlakatos 

3458203 

 

 

009 3+2 
szakközép-

iskola 

3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

24  

Mezőgazdasági 

gazdaasszony, 

falusi vendéglátó 

3481102 

 

 

010 3+2 
szakközép-

iskola 

3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 

24  
Női szabó 

3454206 

 

 

011 3+2 
szakközép-

iskola 

3 

szakképzési  

évfolyam 

+ 2 érettségi 

vizsgára 

24  

Szociális 

gondozó és ápoló 

3476201 
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További információk:  

Felvétel az általános iskolai eredmények alapján. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Nyílt nap: Előzetes bejelentkezés alapján bármikor 

A felvételi eljárás rendje: A tanév rendje szerint, az általános iskola 2016. február 12-ig küldi meg a jelentkezési lapot a középiskolának. 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: - 

A vizsga követelményei: A felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. 

A vizsga időpontja, helye: 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 

Egyéb: Keresztény szellemiségű nevelés, kollégiumi elhelyezés lehetősége. Gyakorlat jól felszerelt iskolai tanműhelyekben és választhatóan gazdálkodó 

szervezeteknél. Kiscsoportos oktatás, személyre szóló törődés. 

  

 

 

 

 

 

 

felkészítő 

évfolyam 

(választható) 
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Siófoki Perczel Mór Gimnázium 

Intézmény OM azonosítója:034149  

Intézmény címe, tel. és fax száma: 8600 Siófok, Március 15. park 1.; Tel/fax: 84/311-308 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.perczel.hu; igazgato@liveedu.perczel.hu 

Intézmény vezetője: Vaskóné Csák Erika 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Tóth Gabriella Krisztina 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Gimnázium 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamo

k száma 

Alkalmazott 

tanterv 
Oktatás fő jellemzője Oktatás egyéb jellemzője 

Képzési 

keret (fő) 
Felvételi tantárgy 

001 5 
Német két tanítási 

nyelvű oktatás 

Emelt óraszámú 

német nyelvi oktatás 

német nyelvtudás 

nem szükséges 

kilencedik évfolyamtól 

három tantárgy oktatása 

német nyelven  (földrajz 

vagy informatika vagy 

matematika, történelem és 

német célnyelvi civilizáció 

csoportbontásban 

32 

Egységes írásbeli felvételi általános 

tantervű képzésre jelentkezők 

számára 

Szóbeli nincs 

002 4 
Kerettanterv 

Angol emelt szint 

Emelt óraszámú 

angol nyelvi oktatás 

Angol nyelv tárgy oktatása 

csoportbontásban történik 
32 

Egységes írásbeli felvételi általános 

tantervű képzésre jelentkezők 

számára 

Angol nyelvből szóbeli 

http://www.perczel.hu/
mailto:igazgato@liveedu.perczel.hu
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003 4 

Kerettanterv 

Kommunikáció és 

történelem emelt 

szint 

Emelt óraszámú 

magyar és 

történelemoktatás 

Magyar és történelem 

tárgy oktatása 

csoportbontásban történik 

16 

Egységes írásbeli felvételi általános 

tantervű képzésre jelentkezők 

számára 

Szóbeli nincs 

004 4 

 

Kerettanterv  

 

Általános képzés  16 

Egységes írásbeli felvételi általános 

tantervű képzésre jelentkezők 

számára 

Szóbeli nincs 

005 4 

Kerettanterv 

Matematika emelt 

szint 

Emelt óraszámú 

matematikaoktatás 

Matematika tárgy oktatása 

csoportbontásban történik 
16 

Egységes írásbeli felvételi általános 

tantervű képzésre jelentkezők 

számára 

Szóbeli nincs 

006 4 

Kerettanterv 

Természettudomá

-nyos orientáció 

 

Emelt óraszámú 

biológia, fizika, 

kémia, oktatás 

A fizika, kémia, biológia 

tárgyak oktatása 

csoportbontásban történik 

16 

Egységes írásbeli felvételi általános 

tantervű képzésre jelentkezők 

számára 

Szóbeli nincs 

 

Egyéb információk:  

11. évfolyamon emelt szintű képzésre jelentkezési lehetőség legfeljebb 3 tantárgyból, összesen 6 órában. Bármelyik gimnáziumi tantárgy választható, de csak 

megfelelő létszám esetén indul a csoport. 

Oktatott idegen nyelvek mindegyik osztályban az angol, a német és igény esetén az orosz, francia nyelv. 

Nyílt nap: 2015. november 18 és november 25. 8:00 – 12:00 óra 

Tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 30-án hétfőn 16:30 órakor a gimnázium videotermében 

Felvételi eljárás rendje: az iskola honlapján megtekinthető 
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Felvételi vizsgára jelentkezés módja: rendeletben meghatározottak szerint. A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának 

csatolása szükséges. 

Vizsga követelményei: általános iskolai tananyag 

Vizsga időpontja, helye: Siófoki Perczel Mór Gimnázium, Siófok, Március 15. park 1. 

Egységes írásbeli felvételi általános tantervű képzésre jelentkezők számára 2016. 01. 16. 10:00 óra pótfelvételi: 2016.01.21. 14:00 óra 

Szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2016. 02. 26. 8:00 órától beosztás szerint pótfelvételi: 2016.03.02. 14:00 óra  ill. 2016. 03. 03. 14:00 óra 

Vizsgázó teljesítményének értékelése:  

Német két tanítási nyelvű oktatás (001 kód) 

A felvételi pont  

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével. 

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény. 

 

Angol emelt szintű oktatás (002 kód) 

A felvételi pont  

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével, 

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény,  

25%: a szóbeli vizsgán angol nyelvből nyújtott teljesítmény. 

 

Kommunikáció és történelem emelt szint (003 kód) 

A felvételi pont  

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével, 



 

170 

  

75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény, (szövegértés eredménye 3-szoros súllyal) 

 

Általános osztály (004 kód) 

A felvételi pont  

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével. 

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény. 

 

Emelt szintű matematika oktatás (005 kód) 

A felvételi pont  

25%: általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével, 

75%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény, (matematika eredménye 3-szoros súllyal). 

 

Természettudományos orientáció (006 kód) 

A felvételi pont  

50%: az általános iskola 7. évfolyam év végi és 8. osztály félévi tanulmányi átlaga a készségtárgyak kivételével. 

50%: az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény. 

 

A felvételi eljárásban azonos pontszámot elért tanulók között a sorrendet az alábbiak szerint állapítjuk meg: 

1. angol emelt szintű osztályba jelentkezés esetén a szóbeli meghallgatáson kapott magasabb pontszám 

2. matematika illetve természettudományi emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán matematikából elért magasabb pontszám 

3. kommunikáció-történelem emelt szintű csoportba jelentkezés esetén a központi írásbeli vizsgán magyar nyelvből elért magasabb pontszám 
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4. központi írásbeli vizsgán elért magasabb pontszám 

5. hátrányos helyzetű (HH, SNI) tanulók  

6. általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi átlaga matematikából, magyar nyelvből, magyar irodalomból és egy idegen nyelvből 

összesítve magasabb 

7. a gimnázium által szervezett előkészítő foglalkozásokon részt vett  

8. általános iskolai tanulmányi versenyen való részvétel 

 

Az angol szóbeli vizsga követelményei: 

Az angol szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi kompetenciájának felmérése. 

A vizsgán az utasítások angol nyelven hangzanak el, a feladatok megoldása és a szükséges kommunikáció szintén célnyelven történik. 

1. feladat: Olvasott angol nyelvi szöveg tartalmi összefoglalása angolul 

15-20 soros idegen nyelvi szöveget kell tartalmilag ismertetni angol nyelven. A szöveg tartalma, szerkezete és nyelve világos, hétköznapi nyelven íródott, 

megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének, megértéséhez nincs szükség a korosztály általános műveltségi szintjét meghaladó 

ismeretekre. A szöveg tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem várható el az adott szinten; ezek megértése azonban 

nem szükséges a feladat sikeres megoldásához. Előforduló szövegfajták: tájékoztató szövegek, újságcikkek, ismeretterjesztő szövegek, egyszerű elbeszélő 

szövegek. A szöveg elolvasásához és értelmezéséhez a vizsgázónak 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésére, amely alatt rövid, vázlatos jegyzetet készíthet. 

A feladat megoldásához szótár nem használható. 

 2. feladat: Fogalommagyarázat 

A vizsgázó a szövegben aláhúzott 5 angol szót angol nyelven elmagyarázza (körülírja), vagy pontos angol nyelvi rokon értelmű kifejezéssel meghatározza. 

3. feladat: Kötött témájú beszélgetés idegen nyelven az olvasott szöveg alapján 

A vizsgázó beszélgetést folytat a vizsgáztatóval - az olvasott szöveg témájához kapcsolódó néhány kérdésre válaszol. 

Ajánlott témakörök az angol szóbeli meghallgatás 3. feladatához: 
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1. Napirend – Daily Routine 

2. Iskola - School 

3. Család, barátok, személyleírás – Family, friends, describing people 

4. Otthon – Your home 

5. Vásárlás - Shopping 

6. Mozi, színház, filmek – Cinema, theatre, films 

7. Televízió, rádió, zene – Television, radio, music 

8. Sport, szabadidős tevékenységek – Sports, free-time activities 

9. Könyv, újságolvasás – Reading books and newspapers 

10. Étkezés otthon és étteremben – Eating at home and eating out 

11. Időjárás, öltözködés – Weather and clothing 

12. Családi ünnepek – Family occasions 

13. Utazás, közlekedés, nyaralás – Travelling, traffic and going on holiday 

14. Egészség, betegség – Health and illnesses 

15. Foglalkozások, munka - Jobs 

16. Technika: mobil telefon, internet – Technology: mobile phones and the Internet 

17. Környezetünk - Environment 

18. Természet, állatok, házi kedvenceink – Nature, animals and pet 
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Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

 
Intézmény OM azonosítója: 202705  

Intézmény címe, tel. és fax száma:  8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady E. u. 8.  

Telefon: 85/312-051, Fax: 85/314-774 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.szechenyiszki.hu, szechenyiszki@gmail.com  

Intézmény vezetője: Torma Sándor mb. igazgató 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Bácsics Gábor 

 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Szakközépiskola  

Képzés 

belső 

kódja 

Év-

folyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 
Ágazat 

Egyéb 

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés száma 

és neve (OKJ) 

01 4+1 
kerettantervre 

épülő helyi 
Agrár 

XXXII. Erdészet és 

vadgazdálkodás 

angol, német 

idegen nyelv 
80 nincs 

54 632 01 Erdészeti és 

vadgazdálkodási technikus 

02 4+1 
kerettantervre 

épülő helyi 
Agrár 

XXXII. Erdészet és 

vadgazdálkodás 

angol, német 

idegen nyelv 
40 nincs 

54 521 02 Erdészeti 

gépésztechnikus 

03 4+1 
kerettantervre 

épülő helyi 
Agrár 

XXXI. Mezőgazdasági 

gépész  

angol, német 

idegen nyelv 
40 nincs 

54 521 05 Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 

http://www.szechenyiszki.hu/
mailto:szechenyiszki@gmail.com
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Egyéb információk: 

Az erdészeti és vadgazdálkodási technikus szakmában a szakmai vizsgára bocsátás feltétele a B vagy T kategóriás jogosítvány megszerzése, az 

erdészeti gépésztechnikus és a mezőgazdasági gépésztechnikus szakmákban a T kategóriára korlátozás nélkül érvényes jogosítvány megszerzése, 

amelyhez az iskola az elméleti és gyakorlati felkészítést térítésmentesen biztosítja. 
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Szakiskola 

Képzés 

belső 

kódja 

Év-

folyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület 

jellemzői 
Szakmacsoport 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret (fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés száma és 

neve (OKJ) 

04 3 
kerettantervre 

épülő helyi 
Agrár Mezőgazdaság 

angol, német idegen 

nyelv, 

erdőgazdálkodás 

66 nincs 
34 623 01 Erdészeti 

szakmunkás 

05 3 
kerettantervre 

épülő helyi 
Agrár Mezőgazdaság 

angol, német idegen 

nyelv,  
66 nincs 

34 521 08 Mezőgazdasági 

gépész 

06 3 
kerettantervre 

épülő helyi 
Agrár Mezőgazdaság 

angol, német idegen 

nyelv, 

dísznövénytermesztés 

33 nincs 
34 622 01 

Dísznövénykertész 

07 3 
kerettantervre 

épülő helyi 
Agrár Mezőgazdaság 

angol, német idegen 

nyelv, kertészet 
66 nincs 

34 622 02  

Kertész 

08 3 
kerettantervre 

épülő helyi 
Agrár Mezőgazdaság 

angol, német idegen 

nyelv, kertészet 
33 nincs 

34 215 04  

Virágkötő és virágkereskedő 

 

Nyílt nap: 2015. október 15-tól 2015. január 15-ig minden tanítási napon. Pályaválasztási szakmai nap: 2015. október 15. 

A felvételi eljárás rendje: általános felvételi eljárás keretében. Felvételi vizsga nincs. A tanulók rangsorát az általános iskola 7. év végi és 8. félévi 

tanulmányi eredményei (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, a választott ágazathoz kapcsolódó tantárgy: biológia) 

alapján készítjük el. 

Egyéb információk: 

A mezőgazdasági gépész és az erdészeti szakmunkás szakmákban a vizsgára bocsátás feltétele a T kategóriás jogosítvány megszerzése, amelyhez 

az iskola az elméleti és gyakorlati felkészítést térítésmentesen biztosítja. 

A mezőgazdasági gépész és a kertész szakma a 2016/2017. tanévben hiányszakmának minősül, ezeket a szakmákat tanuló diákok szakiskolai 

tanulmányi ösztöndíjban részesülnek, melynek összege a tanulmányi eredménytől függően 10.000-30.000 Ft. 

Tanulóinknak kollégiumi férőhelyet biztosítunk.
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KOLLÉGIUMOK 

 

Balaton Kollégium  

Az intézmény OM azonosítója:  202771  

Az intézmény címe: 8640 Fonyód, Ady Endre u. 1. 

Az intézmény telefon és faxszáma: 85/560-187, - 

Az intézmény honlapja és e-mail címe: -, gh.fonyod@liveedu.delbalatonikollegium.hu 

Az intézmény vezetője: Magyar Valéria 

Középiskolai társintézmények: Mátyás Király Gimnázium, Somogyi TISZK Közép- és 

Szakiskola Bacsák György Szakképző Iskolája 

A kollégium gimnáziumi, rendészeti, kereskedelmi, szakmunkásképzős diákok számára 

biztosít otthont. A tanulás minden tárgyi feltétele adott: saját íróasztal, egész nap csak 

tanulásra használható tantermek, szótárak, lexikonok, tantárgyi segédkönyvek, tanulást 

segítő hagyományos és elektronikus információhordozók. Minden tantárgyból 

rendelkezésre áll a tanári segítség: a szervezett és önkéntes korrepetálás, felzárkóztatás, 

hiánypótlás, ellenőrzés. Az iskolai tananyag elmélyítését, kiegészítését, valamint további 

új, hasznos elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését a kollégiumi szakkörök, 

diákkörök teszik lehetővé, amelyek egyúttal a szabadidő értelmes eltöltését, az aktív 

pihenést is szolgálják. Ilyenek, pl., Könyvtár-informatika, Számítástechnikai labor, 

Diákszerkesztőség, Zenei kör, Színjátszó-kör, Képzőművész-kör, Kollégiumi Stúdió, 

Foto-és video-labor, Kollégiumi Klub, Társastánc, Diákkonyha, Sportkör. A kollégium 

és a városi zeneiskola együttműködése révén biztosított a zenei tanulmányok folytatása, 

ill. megkezdése. A kollégiumi diákönkormányzat keretében szervezési, vezetési, 

kooperációs, kommunikációs ismeretekre és gyakorlati képességekre tehetnek szert a 

diákok. Nyílt napokat a kapcsolatos iskolákkal azonos napon, az iskolai program 

befejezése után tartunk, előzetes bejelentéssel az érdeklődőket egyénileg is fogadjuk, 

kérésre az intézményről tájékozatót küldünk. 

  

mailto:gh.fonyod@liveedu.delbalatonikollegium.hu
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Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 

Az intézmény OM azonosítója: 040652  

Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1 

Az intézmény telefon és fax száma: 82/555-900, 82/555-902 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.klebi.sulinet.hu, titkarsag@klebi.sulinet.hu 

Intézmény vezetője: Dr. Giber Vilmos igazgató 

Középiskolai társintézmények: Táncsics Mihály Gimnázium, Munkácsy Mihály 

Gimnázium, Kaposvári Általános és Középiskola, Kaposvári Szakképzési Centrum 

A Klebelsberg Középiskolai Kollégium 12 éve fogadja azokat a Kaposváron tanuló diákokat, 

akik elsősorban gimnáziumi tanulmányokat folytatnak a városban. A diákok 4 ágyas 

szobákban laknak. A két egymás melletti szobának közös fürdőszobája van, tisztálkodási és 

WC használati lehetőséggel. Napi háromszori étkezést biztosítunk diákjainknak, rendszerint 

este is meleg étellel. Minden reggel orvosi ügyelet, napközben ápolónő van a kollégiumban. 

Könyvtár, számítógéptermek és internet lehetőség is a tanulók rendelkezésére állnak. Az 

épületen belül tornacsarnokkal és uszodával, az épületen kívüli területünkön focipályával, 

teniszpályával és kosárlabdapályával rendelkezünk. Kollégiumunk nevelői minden tantárgyból 

vállalnak felzárkóztatást illetve tehetséggondozást. A tehetséggondozás érdekében speciális 

foglalkozásokat is biztosítunk. Intézményünk kiváló regionális Tehetségpont és előminősített 

referencia-intézmény is egyben jó gyakorlatai által. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók is nálunk kaptak 

kollégiumi elhelyezést és lehetőséget a programban való részvételre közösen a Táncsics Mihály 

Gimnáziummal. A programba való jelentkezés külön eljárás keretében történik.  

Kollégiumi szolgáltatásainkkal, különösen nevelőmunkánkkal az iskolai és családi nevelést 

kívánjuk kiegészíteni úgy, hogy az általunk kínált fizikai és pedagógiai környezet szolgálja 

mind az egyén, mind a közösség érdekét és értékét. 

A kollégiumba felvételt nyerni az általános felvételi eljárás szerint lehetséges. Amennyiben a 

felvételi lapon jelölték a kollégiumi igényt és a középiskolába már felvételt nyert a tanuló, úgy 

a középiskola átadja nekünk a felvételi igényt. Amennyiben a szülő elmulasztotta bejelölni 

igényét, ebben az esetben külön kérelemmel lehet jelentkezni, ami honlapunkon megtalálható. 

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, a kollégiumi elhelyezésért fizetni nem kell, csak az 

étkezés térítésköteles. A felvételt nyert tanulóknak értesítést küldünk a beiratkozás 

időpontjáról, amely azonos a középiskolai beiratkozás időpontjával. 

A társ-középiskolák nyílt napjai alkalmával szívesen látjuk mindazokat az érdeklődőket, akik 

szeretnék megismerni a kollégiumi elhelyezést. 

 

 

 

 

http://www.klebi.sulinet.hu/
mailto:titkarsag@klebi.sulinet.hu
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Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és 

Kollégium 

Az intézmény OM azonosítója: 034178  

Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Szántó u. 11. 

Az intézmény telefon és faxszáma: 82/527-340, fax: 82/527-345 

Az intézmény honlapja és e-mail címe: www.kapos-zichy.hu 

Az intézmény vezetője: Tamás Károly 

Középiskolai társintézmények: 

Intézményünk kollégiuma az iskolával közös épületegységben, a belváros szívében 

helyezkedik el, közel a vasútállomáshoz és a buszpályaudvarhoz. A 100 férőhelyes leányszintet 

elsősorban saját intézményünk tanulóiból töltjük fel. Az 52 fiú férőhely betöltéséhez fogadunk 

más középfokú intézményekből is jelentkezőket. 

Az elhelyezés 4 ágyas szobákban történik, a folyosókon közös zuhanyzó, wc, tanterem és 

számítógéptermek találhatóak. A szervezett tanulási lehetőségek biztosításán túl, a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez sportpálya, tornaszoba, számítógép termek és wifi áll rendelkezésre. 

Az egészségügyi ellátásról kollégiumi ápolónő gondoskodik. 

Az étterem az iskolával közös épületében található.  

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, melyre a jelentkezést a tanév végéig kell írásban 

benyújtani. A kollégiumi elhelyezés térítésmentes, csak az igénybe vett étkezéseket kell fizetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 

  

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium 

 

Az intézmény OM azonosítója és neve: 202705 

Az intézmény címe: 8734, Somogyzsitfa, Ady Endre u. 8. 

Az intézmény telefon és faxszáma: 06-85/311-198, 06-30/656-4554 

Az intézmény honlapja és e-mail címe: www.szechenyiszki.hu, szechenyiszki@gmail.com 

Az intézmény vezetője: Pápai János 

Középiskolai társintézmények: Nem változtak 

  

Az intézmény 250 férőhelyes fiú és 40 férőhelyes korszerű leánykollégiummal rendelkezik. A 

kollégium térítésmentesen igénybe vehető.  

Az étkezést az intézmény saját működtetésű házias ízekkel főző konyhája biztosítja. A 

szabadidő hasznos eltöltését a 6000 kötetes iskolai könyvtár, számítógépterem –internet 

elérési lehetőséggel-, valamint a diákönkormányzati rendezvények szolgálják.  

Kollégiumban és az iskolában működő szakkörök: vadász, informatika, horgász, lövész, íjász, 

természetjáró, kürt. Iskolánk és kollégiumunk nagy súlyt helyez a felzárkóztatásra, 

korrepetálásra és a tehetséggondozásra. Diáksport szakosztályok: Labdarúgó, tájékozódási 

futás, természetjáró, testépítő, terepíjász.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szechenyiszki.hu/
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NYÍLT NAPOK 

 

 

Intézmény 

 

 

Nyílt Napok 

 

Kaposvári SZC Építőipari, Faipari 

Szakképző Iskolája 

 

 

 

2015. december 12. 900 

 

Kaposvári SZC Jálics Ernő 

Szakképző Iskolája 

 

 

 

2015. november 19. 

Kaposvári SZC Eötvös Loránd 

Műszaki Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma 

 

 

 

2015. november 14. 09.00 óra 

 

Kaposvári SZC Széchenyi István 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakképző Iskolája 

 

 

 

2015.december 03. (csütörtök) 16:00 óra, 

Kaposvár, Rippl-Rónai u. 15. 

 

 

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 

Közgazdasági Szakközépiskolája 

 

 

 

2015. november 4, szerda 9:00 

 

Kaposvári SZC Rudnay Gyula 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

 

 

 

2015. november 17-18. 

 

Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János 

Egészségügyi Szakképző Iskolája 

 

 

2015. november 10-11. 8.00 

 

Kaposvári SZC Barcsi Ipari és 

Kereskedelmi Szakképző Iskolája 

 

 

 

Előre egyeztetett időpontban. 
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Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre 

Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma 

 

 

2015. november 21-én: 

9:00 órakor a hat évfolyamos tagozatnak,  

10:00 órakor a négy évfolyamos tagozatnak 

 

2016. január 9-én: 

10:00 órakor a négy évfolyamos tagozatnak 

 

 

Kaposvári SZC Dráva Völgye 

Gimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

 

 

2015. november 7. szombat, 9 óra 

 

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző 

Iskolája 

 

 

 

2015. november 11-12. 

 

Siófoki SZC Bacsák György 

Szakképző Iskolája 

 

 

2015. december 7 – 8.  8.00 

 

Siófoki SZC Baross Gábor 

Középiskolája és Szakiskolája 

 

 

 

november 13. (péntek), 8.00 óra 

 

Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy 

Gyula Szakképző Iskolája 

 

 

2015. 11. 18. és 2015. 11. 19. 9:00 

 

 

 

 

Siófoki SZC Marcali Szakképző 

Iskola 

 

 

2015. november 19-20. egyénileg és 

csoportosan. Az érdeklődőket a tanév folyamán 

bármikor szeretettel várjuk. 

 

 

Siófoki Szakképzési Centrum 

Mathiász János Szakképző Iskolája 

 

 

 

2015. november 19. 2015. december 10. 

 

Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium 

és Kollégium 

 

 

2015. november 7. 10.00 óra 
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Csokonai Vitéz Mihály Református 

Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 

 

 

 

2015. november 25-26. (szerda - csütörtök) 830 

 

Kolping Nagyváthy János 

Középiskola 

 

 

2015. november 23-27-ig 

 

Mátyás Király Gimnázium 

 

 

2015. október 9. 2015. 11. 6.    2015. 11.27. 

mindegyik napon: 8,00-12,30h között 

 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola, 

Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

 

 

 

Előzetes bejelentkezés alapján bármely 

időpontban biztosítunk intézménylátogatási 

lehetőséget. 

 

 

Kaposvári Általános Iskola és 

Gimnázium 

 

Nyolcadik osztályosok számára: 2015. november 

25. 800-1135, 

 

Negyedik osztályosok számára: 2016. február 3. 

800-1135. 

 

A nyílt nap programja: 800-845: tájékoztató, utána 

óralátogatás 

 

 

Kinizsi Pál Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola 

 

 

2015. november 16-20. 9.00 óra  

Gyakorlóhely látogatás: 2015. november 17.  

és 2015. november 20. (Az iskolai tájékoztatót 

követően) 

 

 

Kaposvári Zichy Mihály 

Iparművészeti Szakközépiskola és 

Kollégium 

 

 

2015. október 10. (szombat) 10 órától általános 

tájékoztató, nyitott szakmai műhelyek és 

bemutató tanítás 

2015. november 7. (szombat) 10 órától általános 

tájékoztató és nyitott szakmai műhelyek 

 

 

Lorántffy Zsuzsanna Református 

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégium 

 

 

 

2015. november 6. péntek 
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Kaposvári Munkácsy Mihály 

Gimnázium 

 

 

 

 

 

2015. november 11-12. 755-1220  óralátogatás 

a hat évfolyamos képzés, magyar-angol két 

tanítási nyelvű, a dráma és a reál 

tehetséggondozó képzésre 

jelentkezőknek 

 

2015. november 11.     1630- pályaválasztási 

fórum – tájékoztatás a 8. osztályos 

jelentkezőknek és a szülőknek 

 

2015. november 11.     1630- pályaválasztási 

fórum – a hat évfolyamos képzésre 

jelentkezőknek és a szülőknek 

 

 

 

FM DASZK Szakképző Iskola, 

Móricz Zsigmond Mezőgazdasági 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

 

 

2015. október 21. november 18. december 16. 

 

Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Gimnázium, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

 

2015.11.25. szerda 

 

Kaposvári Táncsics Mihály 

Gimnázium 

 

 

 

Marcali Berzsenyi Dániel 

Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium KLIK 140001 

 

2015. november 17 – 19. bármely képzés iránt 
érdeklődők részére. 

 

Nagybajomi Kolping Katolikus 

Szakképző Iskola és Kollégium 

 

 

 

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor 

 

 

Siófoki Perczel Mór Gimnázium 

 

 

2015. november 18 és november 25. 8:00 – 

12:00 óra 

Tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 

30-án hétfőn 16:30 órakor a gimnázium video 

termében 
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Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium 

 

2015. október 15-tól 2015. január 15-ig minden 

tanítási napon.  

Pályaválasztási szakmai nap: 2015. október 15. 

o 


