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Használati útmutató 

 

Ez a kiadvány nagyon sok hasznos linket (távoli hivatkozást, hiperhivatkozást) 

tartalmaz, ezért célszerű olyan számítógépen használni, amelyik internethez 

csatlakozik és telepítve van rá valamelyik internetböngésző legújabb változata 

(pl. Chrome, Firefox, IE, MS Edge, Opera…). 

A hivatkozásokat eltérő színű szöveg és aláhúzás jelöli. A CTRL billentyű 

folyamatos nyomva tartása mellett ezekre rákattintva a kurzor, ill. a vezérlés az 

adott helyre ugrik és megjelenik a képernyőn a jelzett tartalom. 

Pl. ugrás az Oktatási Hivatal honlapjára  

A kiadványban szereplő köznevelési intézmények adatait, információit maguk az 

intézmények szolgáltatták, de ezeket az adatokat feltöltötték az Oktatási Hivatal 

által üzemeltetett KIFIR rendszerbe és azok megtalálhatóak az intézmények saját 

honlapjain is. Több intézmény pályaválasztási kiadványokat terjeszt a saját 

képzéseiről. 

Mivel a felsorolt dokumentumok adatai és információi között eltéréseket tapasz-

taltunk, ezért azt javasoljuk, hogy csak az intézményektől közvetlenül megkért és 

kapott információkat tekintsék hivatalosnak az érdeklődők. Fentiek miatt, a nekünk, 

a kiadványhoz szolgáltatott adatokért nem tudunk felelősséget vállalni. 

A középfokú intézmények KIFIR rendszerbeli felvételi tájékoztatói a következő 

módon érhetők el: 

1. lépés:   Klikk ide 

2. lépés: Az internetes kereséshez szükséges alapadatok megkeresése ebben a 

kiadványban. pl. OM azonosító:  200909 beírása a keresőmezőbe. 

3. lépés: A talált és megjelenített honlap áttanulmányozása az intézménynévre 

kattintást követően, vagy a tájékoztató letöltése az intézménynév mellett talált 

ikonra kattintással (Ez utóbbit javasoljuk!) 

 

Csak a székhelyintézményeknél található OM azonosító szám (pl. 203039) 

alapján keres a rendszer, a feladatellátási helyet is tartalmazó úgynevezett KIR 

azonosító (pl. 203039/004) alapján nem lehet az országos rendszerben keresni. 

  

http://www.oktatas.hu/
https://w3.kir.hu/kifir_tagkod_jegyzek/tagkod_search_old.asp
https://w3.kir.hu/kifir_tagkod_jegyzek/help/utmutato_KIFIR_felvtaj_megjelenito.pdf
https://w3.kir.hu/kifir_tagkod_jegyzek/help/utmutato_KIFIR_felvtaj_megjelenito.pdf
https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/
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Bevezető 

Tisztelt Szülők!  Kedves Tanulók! 

Az általános iskolai tanulmányok vége felé közeledve eljött a tanulók életében az 

első nagy, a későbbi életüket jelentősen befolyásoló továbbtanulási döntés 

időszaka. A számukra leginkább megfelelő középfokú iskola, szak, szakma 

körültekintő kiválasztásával indulhatnak el egy olyan munka, hivatás irányába 

vezető úton, mely lehetőséget teremt képességeik kibontakozására, melyben jól 

érzik magukat és megélhetést is biztosít számukra. 

Csongrád megyében összesen 51 középfokú iskola kínálatából választhatnak. Nem 

könnyű hát a döntés.  

Kiadványunk a megye középfokú iskoláinak képzési kínálatáról, valamint a 

felvételi eljárásról, a kapcsolódó jogszabályokról nyújt tájékoztatást. 

A jó továbbtanulási döntéshez fontos a választási lehetőségek ismerete, de 

ugyanilyen fontos, hogy a tanulók ismerjék önmagukat, fel tudják mérni mire 

képesek, mi érdekli őket igazán, mivel szeretnének foglalkozni az életük során. 

Ezek nehezen megválaszolható kérdések, különösen 13-14 éves korban, illetve a 6 

és a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők esetében pedig még ennél is korábban. 

Ezért a kiadvány figyelmes áttanulmányozásával együtt javasoljuk, hogy minden 

pályaválasztás előtt álló tanuló gondolja át, válaszolja meg őszintén a következő 

kérdéseket, beszélgessen azokról a társaival, szüleivel, osztályfőnökével, más 

tanáraival és ha szükséges, keresse fel intézményünk pályaválasztási tanácsadó 

munkatársait (http://www.csmpsz.hu) , mielőtt benyújtja a jelentkezési lapját. 

• Melyik az a szakterület, szakma, műveltségi terület, ami érdekli, amellyel 

hosszú távon szeretne foglalkozni? 

• Melyik iskola ad lehetőséget arra, hogy képességei leginkább 

kibontakozhassanak? 

• Eddigi iskolai teljesítménye alapján reális-e továbbtanulási szándéka, vágya? 

• Szeretne-e még hosszú ideig elméleti tárgyakat tanulni, vagy inkább gyakorlati 

tevékenységeket végezne szívesebben, esetleg már érdeklődik bizonyos 

szakmák iránt? 

• Fizikai állapota, képességei megfelelnek-e a kiválasztani szándékozott szakma 

feltételeinek? 

• Szeretne-e, illetve képes-e a szülői háztól távol tanulni, kollégiumban lakni? 

 

http://www.csmpsz.hu/


Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

6 

Ahhoz, hogy a szükséges információkhoz minél hamarabb hozzáférjenek, ebben a 

tanévben is elektronikus formában jelentetjük meg a kötetet. Fejezeteinek feltöltése 

a honlapunkra folyamatosan történik, amint az iskolák megküldik a lektorált 

adatlapjaikat.  

A felületet folyamatosan frissítjük, így megjelennek a tanév közben történő 

változások. Érdemes ezért többször látogatni honlapunkat és új letöltésekkel 

frissíteni a korábban letöltött verziót. 

Kívánom, hogy kiadványunk áttanulmányozása, majd a fenti kérdések 

megválaszolása után mindenki jó döntést hozzon és rátaláljon arra az útra, ami a 

kiegyensúlyozott, elégedett, alkotó felnőtt kor felé vezet! 

 

Bacsa Judit 

főigazgató 

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
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Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

 

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és pályaválasztási 

tanácsadás működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 

8/2014. (I.30.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről határozza meg. 

 

A törvényi szabályozás szerint a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadása a megye valamennyi településén 

tanuló általános és középiskolás diák számára nyújt ingyenes szakszerű, aktuális 

tájékoztatást a továbbtanulás kérdéseivel kapcsolatban. 

 

Célunk 

 

A pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló diákokat készségeik és képességeik 

feltárásával támogassuk a megfelelő döntés meghozatalában. A tanácsadás során 

segítjük a tanulókat, hogy a saját érdeklődésüknek és a munkaerő-piaci igényeknek 

megfelelő pályát, szakmát válasszanak. 

 

Feladatunk 

 

A tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű 

vizsgálata, és ennek eredményeképpen pálya-, és iskolaválasztás ajánlása. 

A tanácsadás igénybevételének indokoltsága: 

- középfokú iskolaválasztás 

- középfokú iskola utáni továbbtanulás  

- iskolaváltás, pályakorrekció 

- pályaorientáció 

- fakultációválasztás 

 

Szolgáltatásaink 

 

 Információnyújtás: 

- Oktatási és szakképzési intézményekről és képzésekről  

- Továbbtanulási lehetőségekről  

- Felvételivel kapcsolatos teendőkről  

 Osztályfőnöki órák, tanulói tájékoztatók, szülői értekezletek tartása 

 Évente megjelenő „Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató” kiadvány 

szerkesztése 

 Egyéni tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanácsadás) 

 Csoportos tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanácsadás) 

 Egyéni komplex tanácsadás (iskolaválasztási tanácsadás pszichológiai 

felmérés alapján) 
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Jelentkezés 

 

 Telefonon a munkatársak közvetlen elérhetőségein 

 E-mailben a csmpsz.palyavalasztas@gmail.com e-mail címen 

 

Nyitva tartás: 

 

A nyitva tartás rugalmas, tekintettel arra, hogy a feladat-ellátás egy része az 

iskolákba kihelyezetten történik. A központi ellátáshoz a klienssel előzetesen 

egyeztetett időpont szükséges. Az iskolák külön felkeresésére, igénybejelentésére 

helyszíni tanácsadást is végzünk az egész megyében. 

 

Pályaválasztást segítő honlapok: 

 

www.eletpalya.munka.hu (tesztek, kérdőívek, filmek, szakmaleírások) 

www.felvi.hu (középiskolásoknak egyetemi, főiskolai továbbtanulás) 

www.kir.hu (középiskolai intézmények országos adatbázisa) 

 

Elérhetőségeink 

 

 Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 6723 Szeged, Sólyom u. 4. 

 E-mail cím: csmpsz.palyavalasztas@gmail.com  

 Honlap cím: www.csmpsz.hu  

 

Munkatársak 

 

Pollák Eszter  pszichológus  70/3421-789 

Borboláné Tóth Terézia tanácsadó  20/9285-636 

Révész Fodor Gabriella tanácsadó  20/5805-450 

 

Tanácsadóink várják az érdeklődő tanulókat és szüleiket, ha a 

továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz segítséget igényelnek. 
 

 

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

  

mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
http://www.eletpalya.munka.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.kir.hu/
mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
http://www.csmpsz.hu/
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A felvételi eljárás jogi szabályozása 

 

Tájékoztatási célú kivonat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet középfokú 

iskolákba történő jelentkezésre és a felvételi eljárásra vonatkozó normaszövegéből:  

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) gimnázium, szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények és a 

központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a 

továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredménye, vagy 

c) gimnázium, szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények, a központi 

írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei 

alapján dönthet. 

(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. 

                                                           
 Oktatási Hivatal 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
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(5) 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 képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. 

(2)  

(3)  

(4) A 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) 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) Amennyiben a gimnázium, szakgimnázium 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) A központi írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan gimnázium, 

szakgimnázium köteles elfogadni, amelyik előírta az adott központi írásbeli vizsgán 

való részvételt, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik iskolában vett részt a 

vizsgán. 

30. § (1) 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 gimnáziumoknak, 

szakgimnáziumoknak, vagy az általános iskoláknak kell használniuk. Az 

információs rendszerben rögzített adatok hitelességéért annak az intézménynek az 

igazgatója felel, amelyik az adat rögzítésére jogosult. 
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(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) 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. 

(3) 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) 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 

középfokú iskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az 

iskola tanulója milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet 

a középfokú iskolai évfolyamokra. 

33. § (1) 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 
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meghatározott határidőig küldheti meg közvetlenül valamely általa választott, 

központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe. 

(3) 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 gimnázium, szakgimnázium 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 feladatlapcsomagjait. 

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

megoldásából áll. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola által biztonságos 

csomagolásban átvett feladatlapcsomagok 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) A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium 

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 gimnázium, szakgimnázium 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 

feltüntetett segédeszközök használhatók. A dolgozat megírásakor a rajzokat 

ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell 

elkészíteni. 
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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) 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) A gimnázium, szakgimnázium 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. 
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(4) Ha a gimnázium, szakgimnázium 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) 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 gimnáziumba, 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) 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 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. 
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(7) A felvételi lapok aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a jelentkező 

személyes adatait a középfokú iskola, a hivatal, 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) 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. 
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(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 gimnázium, szakgimnázium szóbeli vizsgát szervez, a vizsga 

kérdései a Nat általános iskolai követelményrendszerére és a gimnázium, 

szakgimnázium pedagógiai programjában meghatározott a felvételi tájékoztatóban 

nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. 

(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 gimnázium, szakgimnázium 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) 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) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a 

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

székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek 

különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai 

programjában kell szabályozni. 

(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. 
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(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 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, 



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

18 

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 középfokú iskolába 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 ugyan eddig 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 
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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. § 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 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 szakgimnázium, 

szakközépiskola szakképzési évfolyamára 
 

47. § (1) Ha a szakközépiskola, a szakgimnázium, 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. 



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

20 

(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. 

Kiegészítő rendelkezések a felvételi eljáráshoz 
 

Tájékoztatási célú kivonat A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

középfokú iskolákba történő jelentkezésre és a felvételi eljárásra vonatkozó 

normaszövegéből:  

31. § (2) Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában 

meghatározott személy tartja fenn: 

a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett 

intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók 

felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és 

ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja, 

c) az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a 

tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása - írásbeli 

megállapodásban - fizetési kötelezettséghez köthető, az óvodai elhelyezés, a tanulói 

jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan - 

írásbeli megállapodásban - az 53. § (1)-(10) bekezdésében foglaltaktól el lehet térni, 

47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy 

különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, 

hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő 

ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell 

biztosítani. 

(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő 

ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek 

figyelembevételével. 

50. § (1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói 

jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A 

felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az 

iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a 

tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév 

megkezdéséhez kötheti. 

                                                           
 Nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző 

szervezet vagy más személy vagy szervezet 
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(2) A középfokú iskola és a kollégium - jogszabályban meghatározott keretek 

között - állapíthatja meg a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony 

létesítésének tanulmányi feltételeit (a továbbiakban: felvételi követelmények). 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. A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi 

tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. 

(3) Nem szervezhető 

a) felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében, 

b) általános iskolában felvételi vizsga. 

(4) Középiskolában - külön jogszabály szerint szervezett - központi írásbeli 

felvételi vizsga szervezhető. Helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga 

mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben szervezhető, amennyiben a 

felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint 

kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát. 

51. § (3) A többcélú intézményben általános iskolai tanulmányaikat befejező 

tanulók a pedagógiai programban meghatározottak alapján folytatják 

tanulmányaikat a megfelelő iskolatípus szerinti nevelés-oktatásban. 

(5) A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani 

kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell 

az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga 

szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz. 

(6) A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben 

kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba 

fel vagy át kell venni. 
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A 2016/2017. tanévi felvételi eljárás határidői 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a 

Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának 

ütemezése a 2016/2017. tanévben 

(2. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez) 

 Határidők Feladatok 

1. 2016. 09. 12. 

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany 

János Tehetséggondozó Programba, az Arany János 

Kollégiumi Programba, valamint az Arany János 

Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő 

jelentkezésről. 

2. 2016. 09. 30. 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában 

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 

területeinek meghatározási formáját. 

3. 2016. 10. 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 

információs rendszerében – Hivatal által közzétett 

közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi 

területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét 

tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

4. 2016. 10. 20. 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra 

kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

5. 2016. 10. 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

6. 2016. 11. 15. 

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 intézmények jegyzékét. 

7. 2016. 12. 09. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

– az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 

pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – 

intézménybe. 

8. 2016. 12. 13. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 

pályázatok benyújtása. 

9. 2016. 12. 14. 

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 jelentkezők alapján a feladatlap-

igényüket. 
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10. 2017. 01. 20. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 

intézmények megszervezik a találkozást a programba 

jelentkezőkkel. 

11. 2017. 01. 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

12. 
2017. 01. 21., 

10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi 

vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János 

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az 

érintett intézményekben. 

13. 
2017. 01. 26., 

14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, 

valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba 

jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin 

alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

14. 2017. 01. 27. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 

intézmények megszervezik a találkozást a programba 

jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 

15. 2017. 02. 09. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a 

Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli 

eredményéről a tanulókat. 

16. 2017. 02. 09. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 

intézmények a programra benyújtott pályázatok 

eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az 

oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett 

törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

17. 2017. 02. 15. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat 

a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát 

pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba 

történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a 

jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 

Hivatalnak.) 

18. 2017. 02. 15. 
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott 

rendészeti szakgimnáziumokba. 

19.. 
2017. 02. 20–

03. 09. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 

keretében. 

20. 2017. 03. 10. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 

hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

21. 
2017. 03. 16–

17. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 

általános iskolában. 

22. 2017. 03. 20. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az 

eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második 

példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell 
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megküldeni a Hivatalnak. 

23. 2017. 03. 23. 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 

iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC 

sorrendben. 

24. 2017. 03. 30. 

Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a 

Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől 

megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és 

erről tájékoztatja az általános iskolákat. 

25. 2017. 03. 30. 

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, 

valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a 

Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől 

megvalósító középfokú tagintézményt vagy 

intézményeket, és erről az állami intézményfenntartó 

központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. 

26. 2017. 04. 04. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 

27. 2017. 04. 07. 

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 

rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi 

a Hivatalnak. 

28. 2017. 04. 19. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések 

és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a 

középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

29. 2017. 04. 26. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

30. 
2017. 05. 08–

19. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 

felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel. 

31. 
2017. 05. 08–

08. 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 

írhat ki. 

32. 2017. 05. 19. 
A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 

meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

33. 2017. 06. 01. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 

eljárás befejezése a fenntartónál. 

34. 2017. 06. 19. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó 

lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint az állami 

intézményfenntartó központ részére, amennyiben 

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési 

Hídprogramba. 

Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább 

egy, a megye területén működő Köznevelési 
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Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely 

a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése 

érdekében. 

35. 2017. 06. 19. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló 

állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, 

amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a 

Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye 

területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő 

középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót 

felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

36. 
2017. 06. 22–

24. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a 

Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola 

igazgatója által meghatározott időben. 

37. 
2017. 07. 26–

08.11. 

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter 

fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való 

felkészítést folytató szakképző iskolába. 

38. 
2017. 08. 01–

31. 

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott 

rendészeti szakgimnáziumokba. 

39. 2017. 08. 31. 
Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramra. 

 

  



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

26 

Tájékoztatás a szakképzés rendszeréről 

A jelenleg hatályban lévő 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről definiálja 

a szakképzés intézményrendszerét, a szakmatanulás lehetőségeit, támogatási 

formákat. 

Magyarországon az államilag elismert szakképesítéseket 22 szakmacsoportba, a 

szakközépiskolákat 42 ágazatba sorolja az Országos Képzési Jegyzék (OKJ - 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet). 

Szakmacsoportok Szakközépiskolai ágazatok 

1. Egészségügy 

2. Szociális szolgáltatások 

3. Oktatás 

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

5. Gépészet 

6. Elektrotechnika-elektronika 

7. Informatika 

8. Vegyipar 

9. Építészet 

10. Könnyűipar 

11. Faipar 

12. Nyomdaipar 

13. Közlekedés 

14. Környezetvédelem 

15. Közgazdaság 

16. Ügyvitel 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 

18. Vendéglátás-turisztika 

19. Egyéb szolgáltatások 

20. Mezőgazdaság 

21. Élelmiszeripar 

22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat 

23. Vízügy 

I. Egészségügy 

II. Egészségügyi technika 

III. Szociális 

IV. Pedagógia 

V. Képző- és iparművészet 

VI. Hang-, film és színháztechnika 

VII. Bányászat 

VIII. Épületgépészet 

IX. Gépészet 

X. Kohászat 

XI. Villamosipar és elektronika 

XII. Távközlés 

XIII. Informatika 

XIV. Vegyipar 

XV. Vegyész 

XVI. Építőipar 

XVII. Könnyűipar 

XVIII. Faipar 

XIX. Nyomdaipar 

XX. Közlekedésépítő 

XXI. Közlekedés 

XXII. Közlekedésgépész 

XXIII. Környezetvédelem 

XXIV. Közgazdaság 

XXV. Ügyvitel 

XXVI. Kereskedelem 

XXVII. Vendéglátóipar 

XXVIII. Turisztika 

XXIX. Optika 

XXX. Szépészet 

XXXI. Agrár gépész 

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 

XXXIII. Mezőgazdaság 
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XXXIV. Kertészet és parképítés 

XXXV. Földmérés 

XXXVI. Élelmiszeripar 

XXXVII. Sport 

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat 

XXXIX. Közművelődés 

XL. Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika 

XLI. Vízügy 

XLII. Előadóművészet 

 

A szakképzési intézményei a 2016/2017. tanévtől elnevezéseikben is változnak: 

 a) a jelenlegi szakközépiskolai nevelés-oktatás szakgimnáziumban, 

 b) szakiskolai nevelés-oktatás szakközépiskolában, 

 c) speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás 

2016. szeptember 1-jétől szakiskolában folyik. 

a/ Szakgimnázium: a név jelzi, hogy az intézmény szakirányú felkészítést végez, 

érettségit ad, felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásra jogosít.  

Főbb jellemzői: 

 4 évfolyamos képzés (9-12. évf.) 

 Jelentős mennyiségű szakmai tárgyat oktatnak 

 Szakmai érettségi vizsgát ad (NEM SZAKKÉPESÍTÉS, de 

meghatározott munkakör betöltésére jogosít!) 

 Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat van 

 Továbbtanulási utak:  
ágazaton belüli szakmai OKJ-s végzettség 1 év alatt 

ágazaton kívüli szakmai OKJ-s végzettség 2 év alatt 

ágazaton belüli továbbtanulásnál kreditátvitel a felsőoktatásba 

b/  Szakközépiskola: a korábbi szakiskola új elnevezése, ahol a tanuló három év 

alatt megszerezheti a szakmunkás bizonyítványt gyakorlatorientált képzésben, de 

további két év után érettségihez is juthat. 

Főbb jellemzői:  

 Szakképző évfolyamra iskoláznak be tanulókat 

 3 éves a képzés  

 9. évfolyamtól szakmai tárgyakat is oktatnak  

 a közismereti képzés aránya az összes képzési időn belül egyharmad 

arányú 

 9. évfolyamon a gyakorlati oktatás iskolai tanműhelyben vagy kizárólag 

gyakorlati képzési célt szolgáló vállalati tanműhelyben történik 

 I. tanév II. félévében (február-április) szintvizsgát kell tenni 

 Kötelező nyári gyakorlat (140-160 óra) 
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 Képzés idő végén záróvizsgát letéve „OKJ-s szakmát” ad 

(szakképesítés) 

 Nem ad érettségi bizonyítványt, de lehetőséget ad rövidebb idő alatt 

(2 év) annak megszerzésére 

c/  Szakiskola: azokra az intézményekre vonatkozik, amelyek a sajátos nevelési 

igényű tanulókat készítik fel szakmai vizsgára, emellett a munkába álláshoz, az 

életkezdéshez szükséges ismereteket nyújtanak nekik. 

Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben 

Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél a 

tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött 

írásbeli tanulószerződés alapján folyik. 

Megkötésének, módosításának, megszűnésének és megszüntetésének feltételeit a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény XIII. fejezete szabályozza. 

A tanulószerződés megkötésének tanulóra vonatkozó előfeltételei: 

- az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő 

köznevelési intézményben, a nappali vagy felnőttoktatásban (esti, 

levelező) vesz részt, 

- az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő 

hatállyal, az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés 

céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésben vesz 

részt, 

- a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, 

pályaalkalmassági követelményeknek (ha ezt a szakmai és 

vizsgakövetelmény előírja) megfelel, 

- aki szakiskolai képzésben eredményes szintvizsgát tett, amennyiben 

köteles azt letenni. 

Tanulószerződés-kötéssel keletkező kötelezettségek 

1. A gazdálkodó szervezet a tanulószerződés megkötésével az alábbi 

kötelezettségeket vállalja: 

- A szakképzési évfolyamra járó tanulóval kötött tanulószerződéssel a 

gazdálkodó szervezet arra vállal kötelezettséget, hogy a tanuló számára – 

egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos 

munkahelyen – a szakképzési kerettantervnek megfelelő gyakorlati 

képzésről és nevelésről gondoskodik. 

- A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés 

szakképzési kerettantervében meghatározott feladat ellátására 

kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között 

foglalkoztatható. 
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- A tanulót a gyakorlati képzést szervező a gyakorlati képzési feladattal 

összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti. 

- A képzési idő alatt a gyakorlati képzés szervezőjének gondoskodnia kell 

a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról. 

- A tanulónak a szakmai záróvizsga gyakorlati részére történő 

felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező felelős a szakképesítésre 

kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv 

alapján. 

2. A tanuló tanulószerződés megkötésével járó kötelezettségei: 

- a gyakorlati képzést szervező szervezet képzési rendjét megtartja, a 

képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja, 

- a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja, 

- a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja, 

- nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező 

szervezet jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné. 

A gyakorlati képzés ingyenes! 

A gazdálkodó szervezet a szakiskolai tanulótól a gyakorlati képzésért 

költségtérítést nem kérhet, és nem fogadhat el. 

A nappali és felnőttoktatás munkarendje szerinti oktatásban résztvevő tanulótól 

gyakorlati képzésének megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés 

feltételeinek biztosításáért a gazdálkodó szervezet nem fogadhat el 

hozzájárulást, és nem kérhet költségtérítést. Ez a szabály az állam által elismert 

első és második szakképesítés megszerzésére egyaránt vonatkozik. 

Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj  

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat azon tanulók kapnak, akik Kormány 

rendeletben meghatározott támogatott úgynevezett hiány-szakképesítéseket 

tanulnak, első szakképesítésüket szerzik meg a képzés során, valamint nappali, 

iskolarendszerű képzésben vesznek részt szakképzési évfolyamon. 

Szakgimnáziumban érettségihez kötött hiány-szakképesítésnek minősülő szakmai 

vizsgára felkészítő évfolyamain jogosult ösztöndíjra. 

A tanuló jogosult az ösztöndíjra az első év első tanítási napjától az utolsó 

szakképzési évfolyamon a szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig. Az 

ösztöndíj jövedelmi helyzettől független, viszont a tanulónak minimum a 2,51, 

szakgimnáziumban 3.01 tanulmányi átlageredményt el kell érnie. Évismétlő tanuló 

ösztöndíjban nem részesülhet. Az ösztöndíj mértéke 10 ezer és 50 ezer forint között 

változik, az összeget félévente állapítják meg tanulmányi eredménytől függően. 
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(3) Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében 

az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint. 

(4) Az ösztöndíj havi mértéke a (3) bekezdésben meghatározott félévet követően a 

további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény 

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint, 

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint, 

c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint, 

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint, 

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint. 

(5) Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a 

tanulmányi átlageredmény 

a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint, 

b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint, 

c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint, 

d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.  (252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet) 

  



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

31 

Hiányszakmák 

 

A Csongrád Megyei Képzési és Fejlesztési Bizottság ajánlása alapján 

2017/2018. tanévben a hiány-szakképesítések: 

 

Sorszám 
Hiány-szakképesítés 

azonosító száma 

Hiány-szakképesítés megnevezése 

kormányrendeletben 

1. 34-621-03 Állattartó szakmunkás 

2. 54-523-02 Elektronikai technikus 

3. 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos 

4. 54-521-03 106 Gépgyártástechnológiai technikus 

5. 34-521-03 107 Gépi forgácsoló 

6. 54-723-02 Gyakorló ápoló 

7. 54-723-03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

8. 34-521-06 Hegesztő 

9. 34-521-04 Ipari gépész 

10. 34-622-02 Kertész 

11. 34-582-14 Kőműves 

12. 34-582-09 
Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 

13. 54-523-04 Mechatronikai technikus 

14. 34-523-01 Mechatronikus-karbantartó 

15. 34-521-08 Mezőgazdasági gépész 

16. 34-542-06 Női szabó 

17. 34-541-05 Pék 

18. 34-762-01 Szociális gondozó és ápoló 

19. 34-522-04 121 Villanyszerelő 

20. 34-853-02 Vízügyi szakmunkás 
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KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEK 
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Ásotthalom 

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 029799 

 
Cím 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. 

Telefonszám 62/291-522 

Fax 62/291-522 

E-mail igazgato.bedo@gmail.com 

Honlap www.bedo-ahalom.sulinet.hu 

Intézményvezető neve Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

Intézményvezető e-mail címe igazgato.bedo@gmail.com 

Pályaválasztási felelős neve Zsiros Attila 

Pályaválasztási felelős e-mail címe azsiros.bedo@gmail.com 

 

SZAKGIMNÁZIUMIOSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Erdészet és  

vadgazdálkodás 
Mezőgazdaság 1111 nappali 4+1 40 

Kertészet és 

parképítés 
Mezőgazdaság 2222 nappali 4+1 40 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Nincs 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 
2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkező, általános iskola 7., 8. évfolya-
main elért tanulmányi eredménye 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az általános felvételi eljárás szabályainak 

megfelelően írásban, a 12/2016. (VI. 27.) 

EMMI rendelet 2. számú mellékletének 
megfelelően  2017.04.26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Van, a tanulói igények szerint 

mailto:igazgato.bedo@gmail.com
http://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/
mailto:igazgato.bedo@gmail.com
mailto:azsiros.bedo@gmail.com
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Emelt óraszámú képzés Van, a tanulói igények szerint 

Oktatott idegen nyelv Angol 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 
Komplex természettudományos tantárgy, 

Biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Érettségivel megszerezhető 
szakképesítés 

Természetvédelmi munkatárs,  

Faiskolai kertész 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított mindegyik tanulónk számára 

Nyílt napok időpontjai 2016. 12.01. 12.03.; 12.08.; 2017.01.14. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 évfolyamos általános iskolai végzettséggel 

rendelkező tanulók számára 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 
Erdészeti 
szakmunkás 

34 623 01 0001 nappali 3+2 66 

Mezőgazdaság 
Virágkötő és 

virágkereskedő 
34 215 04 0002 nappali 3+2 33 

Mezőgazdaság Lovász 34 621 02 0003 nappali 3+2 33 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Nincs 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkező, általános iskola 7., 8. évfolya-

main elért tanulmányi eredménye 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Jogszabályban meghatározottak alapján 

2017. április 26. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított, mindegyik tanulónk számára 

Nyílt napok időpontjai 2016. 12.01.; 12.03.; 12.08.; 2017.01.14. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Erdészet és  
vadgazdálkodás 

Erdész-technikus  54 623 02 nappali 2 év 20 

Kertészet és 

parképítés 

Parképítő és 
fenntartó 

technikus 
54 581 02 nappali 2 év 40 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi 

Alkalmassági követelmény Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és határideje Az iskolától beszerezhető jelentkezési lap 

beadásával, 2017. június 30-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkező érettségi eredménye 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Levélben, 2017. augusztus 15-ig 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Tanulói igény szerint 

Nyílt nap Nem tartunk nyíltnapot  
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Csongrád 

Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium 
OM azonosító száma: 200 958 

 
Cím 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. 

Telefonszám 63/571-555 

Fax 63/571-571 

E-mail bjg@bjg.hu  

Honlap http://web.bjg.hu 

Intézményvezető neve Kiss Attila 

Intézményvezető e-mail címe kiss.attila@bjg.hu  

Pályaválasztási felelős neve Forgóné Hajdu Erika 

Pályaválasztási felelős e-mail címe erike@bjg.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Matematika-fizika 0010 nappali 4 12 

Biológia-kémia 0011 nappali 4 12 

Földrajz-informatika 0013 nappali 4 12 

Humán (emelt óraszámú magyar, 
történelem, idegen nyelv) 

0012 nappali 4 28 

Idegenforgalmi 0021 nappali 4 28 

8 évfolyamos gimnázium 0016 nappali 8 26 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés esetén 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasságot tanúsító 

igazolást nem kell benyújtani. 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Felvételi meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja 7. tanév végi és 8. évfolyam félévi 

érdemjegyek figyelembe vételével döntünk. 

A rangsorolás alapját képező tantárgyak: 

magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen 

mailto:bjg@bjg.hu
http://web.bjg.hu/
mailto:kiss.attila@bjg.hu
mailto:erike@bjg.hu
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nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, 

földrajz, informatika (tagozat tantárgyait 

duplán számítjuk) 

A felvételről való értesítés 

módja és időpontja 

Az általános felvételi eljárás szabályainak 

megfelelően, írásban, a 12/2016. (VI. 27.) 

EMMI rendelet 2. számú mellékletének 
megfelelően  2017.04.26-ig. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 

idegen nyelvek, matematika, fizika, kémia, 

biológia, földrajz, ének, rajz, testnevelés, 

informatika tantárgyakból 
Emelt óraszámú képzés Tanulmányi területnek megfelelően: 

Reál tagozat: 

0010: matematika – fizika 

0011: biológia – kémia, 

0013: földrajz – informatika 

Humán tagozat: 

0012: magyar, történelem, idegen nyelv 

Idegenforgalmi tagozat: 

0021: vendéglátás és idegenforgalmi 

alapismeretek 
Oktatott idegen nyelvek Angol, német, olasz, francia, latin, orosz 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Nyílt nap időpontja 2016. 11. 09. (szerda 8.00-12.00 óráig) 

8 évfolyamos gimnáziumi képzés esetén 

Szükséges iskolai végzettség Elvégzett 4. általános iskolai évfolyam 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasságot tanúsító 

igazolást nem kell benyújtani. 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A 3. évfolyam tanév végi és a 4. évfolyam 

félévi szöveges értékelései, ill. a magyar 

nyelv, az irodalom, a matematika, a 

környezetismeret, a rajz, a testnevelés, az 
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ének, a technika tantárgyak érdemjegyeiből 
meghatározott pontszámok alapján 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásban, a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 

2. számú mellékletének megfelelően  

2017.04.26-ig. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 

idegen nyelvek, matematika, fizika, kémia, 

biológia, földrajz, ének, rajz, testnevelés, 

informatika tantárgyakból 

Emelt óraszámú képzés Igény szerint biztosítunk 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, olasz, francia, latin, orosz 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Biztosítunk 

Nyílt nap időpontja 2017. 01. 12. (csütörtök 16.00) 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Sághy Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 
 
Cím 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 16-18. 

Telefonszám 06/63/570-425 

Fax 06/63/570-437 

E-mail saghy@saghy.hu  

Honlap www.saghy.hu  

Intézményvezető neve Bimbóné Piti Éva 

Intézményvezető e-mail címe piti.eva@saghy.hu  

Pályaválasztási felelős neve Berkes Ilona 

Pályaválasztási felelős e-mail címe berkes.ilona@saghy.hu  

 
SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Kódszám 
Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama (év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Gépészet 7010 nappali 4 15 

Faipar 7020 nappali 4 15 

Informatika 7030 nappali 4 15 

Közlekedés, szállítmányozás 
és logisztika 

7040 nappali 4 15 

Szociális 7050 nappali 4 15 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés SNI fejlesztés 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi eredmények 

értékelési szempontjai 

Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak 2017.04.26-ig 

A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

mailto:saghy@saghy.hu
http://www.saghy.hu/
mailto:piti.eva@saghy.hu
mailto:berkes.ilona@saghy.hu
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Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Nincs 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tantárgy 

10. évfolyamtól: 

7010, 7020, 7030, 7040: fizika 

7050: biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

Gépészet: gyártósori gépész 

Faipar: bútoripari gyártás-előkészítő, 

szervező 

Informatika: irodai informatikus 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika: 

ügyfélszolgálati ügyintéző 

Szociális: szociális gondozó és ápoló 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Sághy Mihály Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiumához tartozó 

kollégiumban 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 23. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(év) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Építészet Ács 34 582 01 7060 nappali 3 15 

Építészet Kőműves  34 582 14 7070 nappali 3 15 

Faipar Asztalos 34 543 02 7080 nappali 3 15 

Gépészet Gépi forgácsoló 34 521 03 7090 nappali 3 20 

Gépészet 

Hűtő- és lég-

technikai 

rendszerszerelő 

34 582 05 7100 nappali 3 15 

Elektrotechnika-
elektronika 

Villanyszerelő 34 522 04 7110 nappali 3 15 

Vendéglátás-turisztika Pincér 34 811 03 7120 nappali 3 15 

Vendéglátás-turisztika Fogadós 34 811 05 7130 nappali 3 15 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés SNI fejlesztés 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 
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számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi eredmények 

értékelési szempontjai 

Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak 2017.04.26-ig 

A képzés kezdete 2017-2018-es tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga. 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Sághy Mihály Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiumához tartozó 

kollégiumban 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 23. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

 Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(év) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Faipar Faipari technikus 54 543 01 nappali 2 15 

Gépészet 
Gépgyártás 

technológiai technikus 
54 521 03 nappali 2 15 

Informatika 
Informatikai 
rendszergazda 

54 481 04 nappali 2 15 

Kereskedelem Logisztikai ügyintéző 54 345 01 nappali 2 15 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés SNI fejlesztés 

A jelentkezés módja és ideje Írásban, jelentkezési lapon az iskolában  

2017.június - augusztus. 

Felvételi vizsga Nincs 

A képzés kezdete 2017-2018-es tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga. 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Sághy Mihály Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiumához tartozó 

kollégiumban 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 23. 
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Hódmezővásárhely 

Németh László Gimnázium, Általános Iskola 
OM azonosító száma: 200893 

 

Cím 6800 Hódmezővásárhely, Ormos Ede u 18. 

Telefonszám 62/533-137 

Fax 62/533-137 

E-mail titkarsag@nlg.httpf.hu  

Honlap http://nlg.hodtav.hu  

Intézményvezető neve Árva László 

Intézményvezető e-mail címe arva@nlg.httpf.hu  

Pályaválasztási felelős neve Seres Imre 

Pályaválasztási felelős e-mail címe seresi@nlg.httpf.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Emelt szintű természettudományi osztály emelt 
szintű nyelvi képzéssel (angol vagy német) 

1410 nappali 4 5 

Emelt szintű természettudományi osztály emelt 
szintű nyelvi képzéssel (angol vagy német) 

1610 nappali 6 34 

Emelt szintű angol nyelvi csoport emelt szintű 

matematika képzéssel,  
7. évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal 

1710 nappali 6+1 15 

Emelt szintű német nyelvi csoport emelt szintű 

matematika képzéssel, 7. évfolyamon nyelvi 

előkészítő évfolyammal 
1720 nappali 6+1 10 

Emelt szintű francia nyelvi csoport emelt szintű 

matematika képzéssel, 7. évfolyamon nyelvi 

előkészítő évfolyammal 
1730 nappali 6+1 10 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Kollégiumi Programja 9. előkészítő évfolyam 
1050 nappali 1 (5) 20 

 
Szükséges iskolai végzettség 1410, 1050: Általános iskola 8. évfolyam 

1610, 1710, 1720, 1730: Általános iskola 6. 
évfolyam 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági igazolás 

benyújtása nem szükséges 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

mailto:titkarsag@nlg.httpf.hu
http://nlg.hodtav.hu/
mailto:arva@nlg.httpf.hu
mailto:seresi@nlg.httpf.hu
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Írásbeli felvételi vizsga tárgyai 1410: A 4 évfolyamos gimnáziumi 

központilag kiadott egységes feladat-

lapokkal megszervezett írásbeli vizsga 
magyar nyelvből és matematikából 

1610, 1710, 1720, 1730: A 6 évfolyamos 

gimnáziumi központilag kiadott egységes 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizs-
ga magyar nyelvből és matematikából 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2017.01.21. 

10.00 óra, helyszíne: Németh László Gimn., 

Általános Iskola, Ormos Ede u. 18. 

1050: Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A gimnáziumi felvételi eljárás egészében 

megszerezhető összesített eredmény 50%-

át: 

1410: a 6-7. osztályban év végén és a 8. 
osztályban félévkor 

1610, 1710, 1720, 1730: a 4-5. osztályban 
év végén és a 6. osztályban félévkor 

magyar nyelvből, magyar irodalomból, 

matematikából és a tanult idegen nyelvből 

elért eredmény, 50%-át pedig a központi 

írásbeli felvételi eredménye alkotja. 

1410, 1610, 1710, 1720, 1730: A 

matematikából és/vagy magyar nyelv és 

irodalomból mentességgel rendelkező 

tanuló felvételi eredményét – a szülő 

kérésére – a felvételi eljárásban megírt 

írásbeli felvételi eredményének 

megkétszerezésével, illetve, ha a tanuló 

mindkét tantárgy értékelése alól mentesült, 

a szülő kérésére – általános iskolai 

eredményeinek megkétszerezésével kell 
számítani. 

1050: Az általános iskolai eredmények 
alapján. 

A felvételről való értesítés mód-
ja és ideje 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

melléklete szerint 2017. 04. 26-ig 

megküldjük a felvételről szóló írásos 

értesítést a jelentkezőnek és az általános 
iskolának. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 
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Emelt óraszámú képzés 1410, 1610: Angol nyelv vagy német nyelv, 

illetve tanévenként váltakozva biológia, 
fizika vagy a kémia tantárgyakból. 

1710: Angol nyelv és matematika 
tantárgyakból. 

1720: Német nyelv és matematika 

tantárgyakból. 

1730: Francia nyelv és matematika tantár-

gyakból. 

1050: Nincs, mivel előkészítő osztály. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

1410, 1610, 1710, 1720, 1730: Angol, 

német és francia nyelvből, matematikából, 

kémiából, fizikából, biológiából, 

földrajzból, magyar nyelv és irodalomból, 
történelemből és informatikából. 

1050: Nincs, mivel előkészítő osztály. 

Oktatott idegen nyelvek 1410, 1610, 1710, 1720, 1730: Angol, 

német, francia 
1050: Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Van, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési 
Centrum Cseresnyés Kollégiumában. 

Nyílt napok 2016. november 21-25. 

Egyéb fontos tudnivalók 1410: A tanulmányi területre jelentkező 

nyolcadik osztályos tanulók a már működő 

hat évfolyamos osztályunk 9. évfolyamára 
nyernek felvételt. 

1710, 1720, 1730: Nyelvi előkészítő év a 7. 

évfolyam (jele: 7/Ny), majd a 7. és 8. év-
folyam következik. 

1050: A hódmezővásárhelyi szakközépis-

kolák vállalták, hogy az AJKP előkészítő 

évfolyamát befejező tanulókat felvételi 

nélkül beiskolázzák kilencedik 

évfolyamukra. 

A természettudományi órák helye az iskola 
új természettudományi laboratóriuma. 

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló 

tanulónak részt kell vennie a felvételi 

eljárásban, és a felvételhez el kell érnie a 
felvételi ponthatárt. 
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A sajátos nevelési igényű tanuló részvétele 
a felvételi eljárásban: 

Ha sajátos nevelési igényű tanuló valamely 

(a felvételi eljárásban szereplő) tantárgyból 

mentesítéssel rendelkezik, akkor a szülő 

választása szerint: 

a) hozott pontszámát megduplázzuk, 

b) szerzett pontszámát megduplázzuk, 

c) a hozott pontszám kiszámításakor másik 

tantárgyat választhat, ha a négy tantárgy 

valamelyikének az értékelése alól fel van 
mentve. 

A felvételi vizsgán hosszabb idő áll rendel-

kezésére, illetve a szakértői véleményben 

meg határozott segédeszközt igénybe vehe-

ti. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
részvétele a felvételi eljárásban: 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

esetében – a szülő kérése alapján – a hozott 
pontok aránya 70% lehet. 

Iskolánk ECDL vizsgaközpont. 

Testvériskolai kapcsolatok: St. Hildegard 
Gymnasium, Ulm. 
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Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium 
OM azonosító száma: 029736 

 

Cím 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. 

Telefonszám 62/241-703 

Fax 62/244-337 

E-mail bgrg@bgrg.hu  

Honlap www.bgrg.hu  

Intézményvezető neve Hódiné Földesi Sára 

Intézményvezető e-mail címe hodine.foldesi.sara@bgrg.hu  

Pályaválasztási felelős neve Monoki Mariann 

Pályaválasztási felelős e-mail címe monokimariann@gmail.com  
 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Nyolcosztályos gimnázium 
(emelt óraszámú képzés, tehetséggondozás nyelvi 

vagy természettudományos tehetségterületen) 
0001 nappali 8 34 

Emelt szintű angol nyelvi képzésű csoport 0002 nappali 4 17 

Emelt óraszámú magyar – történelem – 
művészetek képzésű csoport 

0003 nappali 4 17 

Emelt óraszámú matematika  – fizika – 

informatika képzésű csoport 
0004 nappali 4 17 

Emelt óraszámú biológia  – kémia képzésű csoport 0005 nappali 4 17 

 

Szükséges iskolai végzettség 0001: Általános iskolai 4. osztály elvégzése 

0002, 0003, 0004, 0005: Általános iskolai 8. 

osztály elvégzése 

Alapkövetelmények Jeles és jó rendű tanulmányi eredmény. 

Eredményes 4., ill. 8.osztályos 

bizonyítvány. 

Integrált felkészítés Van, mozgásszervi, érzékszervi, 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 

2. számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgyai 0002, 0003, 0004, 0005: Központi írásbeli 

vizsga magyar nyelvből és matematikából 

mailto:bgrg@bgrg.hu
http://www.bgrg.hu/
mailto:hodine.foldesi.sara@bgrg.hu
mailto:monokimariann@gmail.com
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Szóbeli meghallgatás 0002, 0003, 0004, 0005: Általános szóbeli 

meghallgatást tartunk. Beszélgetés 

olvasmányélményekről, érdeklődési 

körökről az adott képzési területhez 

igazodva. 

A felvételi döntés alapja 0001: A rangsorolásnál a 3. osztály év végi 

és a 4. osztály félévi jegyeit vesszük 

figyelembe magyar irodalomból, magyar 

nyelvből, matematkából, és 

környezetismeretből. 

0002, 0003, 0004, 0005: A központi írásbeli 

általános tantervű feladatlapok eredménye 

magyar nyelvből és matematikából, a 

tanulmányi eredmény 7. osztály év végi és a 

8. osztály félévi jegyei és az adott képzési 

formánál megjelölt tantárgyak alapján 

történik a rangsorolás. 

A szóbeli meghallgatás tervezett 

helye és ideje 

Szóbeli meghallgatás: Bethlen Gábor 

Református Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium 

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. 

Ideje: 2017.02.20 - 03.09. között. 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet szerint 

2017.04.26-ig írásban. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Utolsó két tanévben két választott 

tantárgyból többletórákban, emelt szintű 

képzéssel. 

Emelt óraszámú képzés 11. évfolyamtól választott tárgyakból 3-3 

óra: 

0001: Angol, természettudományos 

tárgyak,  

0002, 0003, 0004, 0005: Angol, 

matematika, fizika, informatika, magyar 

nyelv és irodalom, történelem, biológia, 

kémia, ének-zene. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia, olasz, latin, orosz 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Kollégiumi elhelyezés Van, saját kollégiumban. 

Nyílt nap időpontja 2016. november 14. 

Egyéb fontos tudnivalók A Bethlen egyházi iskola, ahol az iskolai 

hitéletben való részvétel és a hittan tanulása 

heti 2 órában része a mindennapoknak és az 

ünnepeknek. Ezen belül választható a 
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különböző hitvallások szerinti hitoktatás. 5. 

évfolyamon többletóra egyházi énekből. 

Iskolánk ECDL-vizsgaközpont; 

THEOLINGUA nyelvvizsgahely. 

A külföldi testvériskolai kapcsolataink 

szerteágazóak. 

A Bethlen kiválóra akkreditált 

Tehetségpont és EURÓPAI 

TEHETSÉGPONT. 
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Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202718 

 

Cím 6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8. 

Telefonszám 62/535-490 

Fax 62/535-491 

E-mail gregus@gmmg.hu  

Honlap www.gregus.hiszk.hu   

Intézményvezető neve Nagy Zsuzsanna igazgató 

Intézményvezető e-mail címe nzs@gmmg.hu  

Pályaválasztási felelős neve Kurusa József szakmai igh. 

Pályaválasztási felelős e-mail címe kj@gmmg.hu  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Szakmacsoport Ágazat 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdaság ágazat 

mezőgazdasági technikus kimenettel 
0001 nappali 4+1 40 

Mezőgazdaság 

Mezőgazdaság ágazat állattenyésztő 

és állategészségügyi technikus 
kimenettel 

0002 nappali 4+1 40 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmény Szakképesítéshez előírt egészségügyi 

alkalmassági követelmény 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzék az általános iskola felső 

tagozatának tanulmányi eredményei alapján 

készül. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A jelentkező és az általános iskolája 

2017.04.26-ig levélben megkapja a felvételi 

értesítést. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Angol, testnevelés, biológia, mezőgazdasági 

ismeretek  

Emelt óraszámú képzés Nincs 

mailto:gregus@gmmg.hu
http://www.gregus.hiszk.hu/
mailto:nzs@gmmg.hu
mailto:kj@gmmg.hu
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Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

Természetismeret, biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

Mezőgazdasági vállalkozó 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Nyílt nap időpontja 2016.12.07. 

 
SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság Gazda 34 621 01 0003 nappali 3+2 33 

Mezőgazdaság 
Állattartó 

szakmunkás 
34 621 03 0004 nappali 3+2 33 

Mezőgazdaság 
Mezőgazda-

sági gépész 
34 521 08 0005 nappali 3+2 33 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági követelmények 

vannak. 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzék az általános iskola felső 

tagozatának tanulmányi eredményei alapján 

készül. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet szerint 

2017.04.26. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Oktatott idegen nyelvek Angol vagy német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szerinti szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Nyílt nap időpontja 2016.12.07. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 

Állattenyésztő és 

állategészségügyi 
technikus 

54 621 01 nappali 

2 év; 
1 év mezőgazdaság 

ágazatban szerzett 

érettségivel 

40 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdasági 

technikus 
54 621 02 nappali 

2 év; 

1 év mezőgazdaság 

ágazatban szerzett 
érettségivel 

40 

Informatika 
Informatikai 

rendszergazda 
54 481 04 nappali 

1 év informatika 

ágazatban szerzett 
érettségivel 

32 

Villamosipar és 
elektronika 

Elektronikai 
technikus 

54 523 02 nappali 

1 év informatika 

ágazatban szerzett 

érettségivel 

32 

Gépészet 
Mechatronikai 
technikus 

54 523 04 nappali 

1 év gépészet ága-

zatban szerzett 

érettségivel 

32 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági követelmények 

vannak. 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Jelentkezés az iskola által kiállított 

jelentkezési lapon 2017.08.04-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi jegyzékek az érettségi vizsga 

eredményei alapján készülnek. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Levélben, 2017.08.20. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Oktatott idegen nyelv Nincs 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szerinti szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Nyílt nap időpontja 2016.12.07. 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 
Cím 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9. 

Telefonszám 62/241-988 

Fax 62/241-505 

E-mail eotvos@hiszk.hu  

Honlap www.eotvos.hiszk.hu  

Intézményvezető neve Hornyák János 

Intézményvezető e-mail címe hornyakjanos@hiszk.hu   

Pályaválasztási felelős neve Nagyné Molnár Margit 

Pályaválasztási felelős e-mail címe nagynemargit@hiszk.hu  

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama (év) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Egészségügy 3010 nappali 4 32 

Sport 3020 nappali 4 32 

Szépészet (fodrász) 3030 nappali 4 16 

Szépészet (kozmetikus) 3031 nappali 4 16 

Informatika 3040 nappali 4 32 

Informatika 

(nyelvi előkészítő) 
3041 nappali 5 32 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 általános 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság (egészségügy-, 

sport-, szépészet ágazat esetén) 

Integrált felkészítés Nincs 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs  

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs  

A felvételi eredmények értékelési 

szempontjai 

Az 5. 6. 7. osztályban tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak  

2017. április 26-ig 

mailto:eotvos@hiszk.hu
http://www.eotvos.hiszk.hu/
mailto:hornyakjanos@hiszk.hu
mailto:nagynemargit@hiszk.hu
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A képzés kezdete A 2017/2018-as tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A választott szakmacsoporttól függően 

Emelt óraszámú képzés A választott szakmacsoporttól függően 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyam:  

Minden ágazatban:  

 komplex természettudományos tantárgy 

10. évfolyamtól 

 Egészségügy, Sport, Szépészet ágazatban: 

biológia 

Informatika ágazatban: fizika 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
 Egészségügy ágazat: 

52 720 01 Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens  

 Sport ágazat: 

51 726 01 Regeneráló balneoterápiás 

masszőr  

 Szépészet ágazat (fodrász): 

52 815 03 Férfi fodrász-borbély 

 Szépészet ágazat (kozmetikus): 

52 815 04 Szépségtanácsadó 

 Informatika ágazat: 

52 481 02 Irodai informatikus 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 10. (csütörtök) 12 órától és 

2016. december 06. (kedd) 12 órától 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(év) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Egészségügy Ápoló (ráépülés) 15. évf. 55 723 01 nappali 1 év 12 

Egészségügy Gyakorló ápoló 54 723 02 nappali 1 év* 32 

Egészségügy Gyakorló ápoló 54 723 02 nappali 2 év 32 

Kereskedelem Kereskedő 54 341 01 nappali 1 év* 12 

Kereskedelem Kereskedő 54 341 01 nappali 2 év  12 

Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
54 344 01 nappali 1 év* 12 

Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

54 344 01 nappali 2 év  12 

Sport 
Sportedző (a sportág 

megjelölésével) 
54 813 02 nappali 1 év* 12 

Informatika Szoftverfejlesztő 54 213 05 nappali 1 év* 11 

Informatika 
Informatikai 
rendszerüzemeltető 

54 481 06 nappali 1 év* 11 

Informatika CAD-CAM informatikus 54 481 01 nappali 1 év* 11 

* csak szakmai érettségivel rendelkezők részére 

 

Szükséges iskolai végzettség 

 

Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság (egészségügy-, 

sport szakmacsoport esetén) 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és ideje Írásban, jelentkezési lapon az iskolában 

2017. július – augusztus 

Felvételi vizsga: Nincs 

A képzés kezdete 2017-2018-es tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 10. (csütörtök) 12 órától és 

2016. december 06. (kedd) 12 órától. 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 
Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. 

Telefonszám 62/242 011 

Fax 62/241 806 

E-mail corvin@hiszk.hu  

Honlap www.corvin.hiszk.hu  

Intézményvezető neve Oláh Attila 

Intézményvezető e-mail címe olahattila@hiszk.hu  

Pályaválasztási felelős neve Mihály Orsolya 

Pályaválasztási felelős e-mail címe mihalyorsolya@hiszk.hu  

SZAKGIMNÁZIUMI  OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Kódszám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Vendéglátóipar 2010 nappali 4 34 

Kereskedelem 2020 nappali 4 17 

Turisztika 2030 nappali 4 17 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Egészségügyi szakmai alkalmasság 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 
Írásbeli felvételi Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 
Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak 

2017. április 26-ig  

A képzés kezdete A 2017-2018-as tanév rendje szerint 

mailto:corvin@hiszk.hu
http://www.corvin.hiszk.hu/
mailto:olahattila@hiszk.hu
mailto:mihalyorsolya@hiszk.hu
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Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Választható érettségi 
vizsgatárgyak  

Szakmai érettségi vizsga tantárgyak 

Kötelezően választható: szakmai érettségi 
vizsga tantárgyak (5. tantárgy) 

Választható: földrajz (6. tantárgy) 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelvek:  Angol, német 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tantárgy 

10. évfolyamtól 

 Kereskedelem ágazatban: földrajz 

 Vendéglátóipar ágazatban: földrajz 

 Turisztika ágazatban: földrajz 
A tanulmányokat záró vizsga Szakmai érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 
szakképesítés 

XXVI. Kereskedelem  34 341 01 Eladó 

XXVII. Vendéglátóipar  34 811 03 Pincér 

XXVIII. Turisztika  52 812 01 Szállodai 
recepciós 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Nyílt nap időpontja 2016. november 30. 1500 

2017. január 12. 15:00 

 

SZAKKŐZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Vendéglátás-

turisztika 
Szakács 34 811 04 2040 nappali 3 42 

Vendéglátás-

turisztika 
Cukrász 34 811 01 2050 nappali 3 28 

Vendéglátás-

turisztika 
Pincér 34 811 03 2060 nappali 3 42 

Kereskedelem-
marketing, üzleti 

adminisztráció 

Eladó 34 341 01 2070 nappali 3 28 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Egészségügyi szakmai alkalmasság. 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 
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Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A 7. osztályban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról való értesítést a jelentkezőnek és 

az általános iskolának  

2017. április 26. 
A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap időpontja 2016. november 30. 1500 

2017. január 12. 15:00 

 

SZAKGIMNÁZIUMI ÉRETTTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÁLTALÁNOS 

KÉPZÉS (11-12. évfolyam) szakmai vizsgával rendelkezők részére 

Szakmacsoport 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama (tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Intenzív nappali érettségire felkészítő nappali 2 68 

 
Szükséges iskolai végzettség OKJ szakmai végzettség  

Eü. alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, jelentkezési lapon az iskolában 

2017. július- augusztus 25. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A képzés kezdete A 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Nincs 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelvek  Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap időpontja 2016. november 30. 1500 

2017. január 12. 15:00 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában érettségi végzettséggel rendelkező 

tanulók számára 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Vendéglátóipar Cukrász 34 811 01 nappali 2 14 

Kereskedelem Eladó 34 341 01 nappali 2 14 

Vendéglátóipar Pincér 34 811 03 nappali 2 14 

Vendéglátóipar Szakács 34 811 04 nappali 2 14 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

Alkalmassági követelmény Egészségügyi szakmai alkalmasság. 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja Írásban, jelentkezési lapon az iskolában 

2017. július- augusztus 25. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról való értesítést a jelentkezőnek 

2017. augusztus 30-ig. 
A képzés kezdete A 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap időpontja 2016. november 30. 1500 

2017. január 12. 15:00 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Vendéglátóipar 
Vendéglátás szervező- 
vendéglős 

54 811 01 nappali 2 28 

Vendéglátóipar 
Vendéglátás szervező- 

vendéglős 
54 811 01 nappali 1 év* 28 

Turisztika 
Turisztikai szervező, 
értékesítő 

54 812 03 nappali 2 28 

* csak a szakmai érettségivel rendelkezők részére 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga 

Eü. alkalmassági követelmény Egészségügyi szakmai alkalmasság. 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és határideje Írásban, jelentkezési lapon az iskolában 

2017. június 25 - augusztus 25. 

Felvételi vizsga  Nincs 

A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol és német 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap időpontja 2016. november 30. 1500 

2017. január 12. 15:00 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 
Cím 6800 Hódmezővásárhely,  

Bajcsy Zsilinszky u. 7-9. 

Telefonszám 62/222-246 

Fax 62/222-246 

E-mail kalmar@hiszk.hu  

Honlap www.kalmar.hiszk.hu  

Intézményvezető neve Pap András 

Intézményvezető e-mail címe papandras@hiszk.hu  

Pályaválasztási felelős neve Török Szabolcs 

Pályaválasztási felelős e-mail címe torokszabolcs@hiszk.hu  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama (év) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Gépészet 4010 nappali 4 32 

Egészségügy technika 4020 nappali 4 32 

Könnyűipar 4040 nappali 4 32 

Közlekedésgépész 4030 nappali 4 32 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi szakmai alkalmasság 

Integrált felkészítés Nincs 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs  

A felvételi eredmények 

értékelési szempontjai 

Az 5. 6. 7. osztályban tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és 

az általános iskolának  

2017. április 26-ig 
A képzés kezdete A 2017/2018-es tanév rendje szerint. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Nincs 

mailto:kalmar@hiszk.hu
http://www.kalmar.hiszk.hu/
mailto:papandras@hiszk.hu
mailto:torokszabolcs@hiszk.hu
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Emelt óraszámú képzés A választott szakmacsoporttól függően 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tantárgy 

10. évfolyamtól 

 mind a négy ágazatban: fizika 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
 Gépészet ágazatban: villamos 

berendezés szerelő és üzemeltető 

 Egészségügy technika ágazatban: 

egészségügyi technikai asszisztens 

 Könnyűipar ágazatban: könnyűipari 

gyártáselőkészítő 

 Közlekedésgépész ágazatban: 

kerékpárszerelő és építő- és 

anyagmozgató gép kezelője 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 18. 
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SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-
szám 

Képzés 
formája 

A képzés 

időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Gépészet Hegesztő 34 521 06 4056 nappali 3 24 

Gépészet 
Épület – és 

Szerkezetlakatos 
34 582 03 4052 nappali 3 12 

Gépészet Gépi forgácsoló 34 521 03 4055 nappali 3 12 

Építészet Kőműves  34 582 14 4060 nappali 3 12 

Építészet Burkoló 34 582 13 4062 nappali 3 12 

Építészet 
Festő, mázoló, 
tapétázó 

34 582 04 4053 nappali 3 12 

Építészet Ács 34 582 01 4050 nappali 3 12 

Faipar Asztalos 34 543 02 4051 nappali 3 24 

Könnyűipar 
Fehérneműkészítő és 

kötöttáru összeállító 
34 542 03 4054 nappali 3 12 

Közlekedés Karosszérialakatos 34 525 06 4057 nappali 3 12 

Elektronika-

elektrotechnika 
Villanyszerelő 34 522 04 4061 nappali 3 12 

Művészet 
Kerámia, 
porcelánkészítő 

34 211 05 4058 nappali 3 12 

Művészet 
Kerámia, 

porcelánfestő 
34 211 05 4059 nappali 3 12 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Szakember segítségével 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi eredmények értékelési 

szempontjai 

A 5. 6. 7. osztályban tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 

és az általános iskolának 2017. április 26-ig. 
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A képzés kezdete A 2017/2018-as tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelv/ek angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 18. 

 

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzés 

formája 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Speciális szakiskola, 

sajátos nevelési 

igényű tanulók 

oktatása, előkészítő 
évfolyam 

Faipar szakmacsoport 

asztalos ipari szerelő, 

könnyűipar 

szakmacsoport 
lakástextil készítő 

21 543 01 

21 542 01 

4064 

4063 
nappali 3 12 

HÍD II. 

SzakképzésiProgram   
- - - nappali 1 12 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Szakember segítségével 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi eredmények értékelési 

szempontjai 

A 5. 6. 7. osztályban tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 

és az általános iskolának 2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete A 2017/2018-as tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 18. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Szakmacsoport Szakképesítés 
OKJ 
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(év) 

Felvehető 

létszám  

(fő) 

Közlekedésgépész Autószerelő 54 525 02 nappali 2 14 

Szépészet Fodrász 54 815 01 nappali 2 14 

Egészségügy 

technika 

Fogtechnikus 

gyakornok 
54 724 01 nappali 2 32 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Szakember segítségével 

A jelentkezés módja és ideje Írásban, jelentkezési lapon az iskolában  

2017. július-augusztus 

Felvételi vizsga Nincs 

A képzés kezdete A 2017/2018-as tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés HSZC Cseresnyés Kollégiuma 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 18. 
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Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 
(székhelyintézmény) 

OM azonosító: 038484 

 
Cím 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. 

Telefonszám 62/246-074 

Fax 62/246-074 

E-mail kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu  

Honlap www.kozmutzaflora.sulinet.hu  

Intézményvezető neve Megyesi Istvánné 

Intézményvezető e-mail címe kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu  

Pályaválasztási felelős neve Túriné Gál Anikó intézményvezető helyettes 

Készségfejlesztő iskolai képzés 

Tanulmányi terület 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés időtartama 

(tanév) 

Képzési 
elfoglaltság 

(óra/hét) 

Életkezdéshez való 
felkészülést, a munkába 

állást lehetővé tevő 
egyszerű betanulást 

igénylő munkafolyamatok 

elsajátítását célzó. 

0011 nappali 

Közismereti képzés: 

9-10. évfolyam 

 

Gyakorlati 
évfolyam: 11-12. 

évfolyam* 

9.évfolyam 35 

10. évfolyam 36 

 

Gyakorlati 
évfolyamokon: 

35 

*A gyakorlati évfolyamok  eltérő tanterv szerinti oktatással megismételhetők 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmények Az országos vagy a Megyei Szakértői 

Bizottság javaslata alapján középsúlyos 

értelmi fogyatékos és a szakképzésben részt 

venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli/szóbeli felvételi vizsga Nincs 

Beiskolázási körzet Csongrád megye közigazgatási területe 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásban, a 12/2016 (VI.27.) EMMI rendeletben 
meghatározott időpontig: 2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu
http://www.kozmutzaflora.sulinet.hu/
mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu
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Oktatott idegen nyelvek Nincs 

Megszerezhető szakképesítés Készségfejlesztő iskola befejező 

évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított 
bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít. 

Kollégiumi elhelyezés A vidéki tanulók számára kollégium biztosított 

Nyílt napok időpontjai Intézményvezetővel egyeztetett időpontban 
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Kistelek 

Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és 

Szakgimnázium 
OM azonosító száma: 202801 

 

Cím 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. 

Telefonszám 62/259-228, 62/259-167 

E-mail info@afg.hu  

Honlap www.afg.hu  

Intézményvezető neve Tóth Gabriella 

Intézményvezető e-mail címe igazgato@afg.hu  

Pályaválasztási felelős neve Kálmánné Rácz Ilona 

Pályaválasztási felelős e-mail címe kalmanne@afg.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Angol-informatika tagozatos osztály 0001 nappali 4 32 

Angol-média tagozatos osztály 0002 nappali 4 32 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Mindegyik tanulmányi területen az 5., 6., 7. 

évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi 

érdemjegyei alapján képezett sorrend. 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

2017. 04. 26-ig az iskola megküldi a felvételről 

vagy az elutasításról értesítést a jelentkezők-
nek és az általános iskoláknak 

A képzés kezdete 2017. szeptember 01. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Mindegyik tanulmányi területen magyar nyelv 

és irodalomból, történelemből, matematikából, 

idegen nyelvből, informatikából és 
biológiából.  

Emelt óraszámú képzés 0001: angol nyelv, informatika, matematika 

0002: angol nyelv, média, matematika 

mailto:info@afg.hu
http://www.afg.hu/
mailto:igazgato@afg.hu
mailto:kalmanne@afg.hu
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Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia, orosz nyelv csoportbon-
tásban 

A tanulmányokat záró vizsga Kétszintű érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés A Kisteleki Általános Iskola és Kollégium 

Rózsaliget Kollégiumában minden tanuló 
számára biztosított. 

Nyílt napok időpontjai Iskolai Nyílt Napok: 2016. 11. 13.-14.; 
2016.11.23.-24. 

Kollégiumi Nyílt Nap: 2016. 11.25. 

Egyéb fontos tudnivalók 11. évfolyamtól a gazdasági ismeretek tantárgy 

is választható, amelyből középszintű érettségi 
vizsga tehető. 

Valamennyi képzési területünkön diákjaink 
heti két órában hittant is tanulnak. 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Közlekedés, 

szállítmányozás 
és logisztika 

Kereskedelem-

marketing, üzleti 
adminisztráció 

0003 nappali 4+1 20 

Informatika Informatika 0004 nappali 4+1 20 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi elbírálása mindegyik tanulmányi 

területen az 5., 6., 7. évfolyam tanév végi és a 

8. évfolyam félévi érdemjegyeinek figyelem-
bevételével történik. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

2017. 04. 26-ig az iskola megküldi a felvételről 

vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentke-

zőknek és az általános iskoláknak 

A képzés kezdete 2017. szeptember 01. 
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Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Mindegyik tanulmányi területen magyar nyelv 

és irodalomból, történelemből, matematikából, 

idegen nyelvből, ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai vizsgatárgyakból és testnevelésből. 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelv Angol nyelv csoportbontásban 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évf. Komplex természettudomány 

10. 11. és 12. évf. Fizika 

A tanulmányokat záró vizsga Kétszintű érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

52 481 02 Irodai informatikus 

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző 

51 344 03 Vámügyéntéző 

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 

Kollégiumi elhelyezés A Kisteleki Általános Iskola és Kollégium 

Rózsaliget Kollégiumában minden tanuló 
számára biztosított.. 

Nyílt napok időpontjai Iskolai Nyílt Napok: 2016.11.13.-14.; 
2016.11.23.-24. 

Kollégiumi Nyílt Nap: 2016.11.25.  

Egyéb fontos tudnivalók Valamennyi képzési területünkön diákjaink 
heti két órában hittant is tanulnak. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Közlekedés, 
szállítmányozás 

és logisztika 

Postai üzleti ügyintéző 54 841 09 nappali 2 20 

Közlekedés, 
szállítmányozás 

és logisztika 

Logisztikai 
szállítmányozási  

ügyintéző 

54 481 11 nappali 2 20 

Informatika 
Informatikai 
rendszerüzemeltető 

54 481 06 nappali 2 20 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmények Nincs 

Integrált felkészítés Van 
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A jelentkezés módja és 
határideje 

2017. augusztus 15.-ig a képzőintézmény 

kitöltött ’Jelentkezési lap’-jával, amely az 
iskola honlapjáról is letölthető. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Az érettségi eredménye, de a jelentkezés elbí-

ráláskor előnyt élveznek az érettségi bizonyít-
ványt helyben megszerzettek. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

2017. augusztus 28-ig levélben értesítjük a 

jelentkezőket. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Oktatott idegen nyelv Angol 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés A Kisteleki Általános Iskola és Kollégium 

Rózsaliget Kollégiumában minden tanuló 

számára biztosított. 

Nyílt napok időpontjai Iskolai nyílt napok: 2016.11.13-14.; 
2016.11.23-24. 

Kollégiumi nyílt nap: 2016.11.25. 

Egyéb fontos tudnivalók A postai üzleti ügyintéző és a logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző szakon tanulók 

Tanulószerződést köthetnek a Magyar Posta 

Zrt-vel, amellyel ösztöndíjat, étkezési jegyet és 

munkaruhát kapnak tanulmányi idejük alatt. 

Az informatikai rendszerüzemeltető képzést 

választók helyben végezhetik a szakmai 
gyakorlatukat. 
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Makó 

Makói József Attila Gimnázium 
OM azonosító száma: 029745 

 

Cím 6900 Makó, Csanád vezér tér 6. 

Telefonszám 62/510-932 

Fax 62/510-932 

E-mail jag@jag.mako.hu  

Honlap www.jag.mako.hu  

Intézményvezető neve Rója István 

Intézményvezető e-mail címe iroja@jag.mako.hu  

Pályaválasztási felelős neve Huszár Szabolcs 

Pályaválasztási felelős e-mail címe jag@jag.mako.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Nyolc évfolyamos gimnázium 0080 nappali 8 30 

Általános  0040 nappali 4 18 

Angol nyelvi 0041 nappali 4 18 

Biológia 0043 nappali 4 18 

Humán (magyar-történelem) 0044 nappali 4 18 

Matematika-informatika 0046 nappali 4 18 

Mozgókép- és médiaismeret 0047 nappali 4 18 

 

Szükséges iskolai végzettség 0080: általános iskola 4. évfolyam  

0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0047: általános 

iskola 8. évfolyam 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmassági követelmény iga-

zolása nem szükséges 

Integrált felkészítés A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, ta-

nulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

integrált nevelésére is lehetőséget biztosít az 
alapító okirat 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-
ig. 

Jelentkezés a központi írásbeli megírására: 

mailto:jag@jag.mako.hu
http://www.jag.mako.hu/
mailto:iroja@jag.mako.hu
mailto:jag@jag.mako.hu
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0080: a gimnáziumban igényelhető és oda 

2016. 12. 09-ig visszajuttatott nyomtatvány 
segítségével  

0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0047: az 

általános iskolában igényelhető nyomtatványt 

kell kitöltve eljuttatni a középiskolába 2016. 
12. 09-ig 

Írásbeli felvételi vizsga 0080, 0041, 0043, 0044, 0046, 0047: Központi 

írásbeli felvételi feladatlapok magyar nyelv és 
irodalomból valamint matematikából 

0040: nincs írásbeli vizsga 

Szóbeli meghallgatás 0080: magyar, matematika, természetismeret 
szóbeli 

0041: angol nyelv szóbeli 

0040, 0043, 0044, 0046, 0047: nincs szóbeli 

A felvételi döntés alapja 0040: az általános iskolai (5., 6., 7. év végi, és 
8. félévi) tanulmányi eredmények alapján 

0043, 0044, 0046, 0047: az általános iskolai 

(5., 6., 7. év végi, és 8. félévi) tanulmányi 

eredmény és a központi írásbeli eredményei 

alapján számoljuk a felvételi pontokat, a 

következő arányok szerint: tanulmányi ered-

mények 50%, a magyar írásbeli vizsga 25%, 

matematika írásbeli vizsga 25% 

0041: az általános iskolai (5., 6., 7. év végi, és 

8. félévi) tanulmányi eredmény, és a központi 

írásbeli és a szóbeli vizsga eredményei alapján 

számoljuk a felvételi pontokat, a következő 

arányok szerint: tanulmányi eredmények 25%, 

a magyar írásbeli vizsga 25%, matematika írás-
beli vizsga 25%, szóbeli vizsga 25%. 

0080: az általános iskola (4. év félévi) 

tanulmányi eredméy és a központi írásbeli 

eredményei alapján számoljuk a felvételi 

pontokat, a következő arányok szerint: 

tanulmányi eredmények 25%, a magyar 

írásbeli vizsga 25%, matematika írásbeli 

vizsga 25%, magyar, matematika, 

természetismeret szóbeli 25%. 

A szóbeli meghallgatás tervezett 
helye és időpontja 

2017.02.23-25. között egyéni beosztás szerint 
minden nap 14:00 órától 

Makó, Csanád vezér tér 6. 
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A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

0080: a jelentkezőknek kiküldött levélben 
2017. 04. 26-ig 

0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0047: az 

általános iskoláknak kiküldött levélben 2017. 
04. 26. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Emeltszintű érettségire való 
felkészítés 

Minden tagozaton magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, angol nyelv, német 

nyelv, biológia, informatika 

Emelt óraszámú képzés Minden tagozaton magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, angol nyelv, német 
nyelv, biológia, informatika 

Oktatott idegen nyelvek Minden tagozaton angol, német, francia, latin 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Kollégiumi elhelyezés a Pulitzer József Kollé-
giumban 

Nyílt napok időpontjai 0080: 2016.november 26. 

0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0047: 2016. 
nov. 15. 

Egyéb fontos tudnivalók A 0041-es kódú angol fakultációra csak azok 

jelentkezését várjuk, akik már tanultak ango-

lul. 

Az általános iskolai osztályzatok a következő 

tantárgyakból számítanak: 

0080: olvasás, nyelvtan, matematika, 
környezetismeret (4. félévi) 

0040, 0041, 0044, 0046: magyar, történelem, 
matematika, idegen nyelv  

0043: magyar, történelem, matematika, idegen 
nyelv, biológia  

0047: magyar, történelem, matematika, 

idegen nyelv, rajz 

 

  



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

74 

Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző 

Iskola 
OM azonosító száma: 029741 

 

Cím 6900 Makó, Kálvin u. 2-6. 

Telefonszám 62/213-227 

Fax 62/213-227 

E-mail jgyg@juhaszgy-mako.sulinet.hu 

Honlap www.juhaszgy-mako.sulinet.hu 

Intézményvezető neve Lévai Ferencné 

Intézményvezető e-mail címe levaine@juhaszgy-mako.sulinet.hu 

Pályaválasztási felelős neve Aszódiné Pernye Szilvia 

Pályaválasztási felelős e-mail címe szankes@freemail.hu 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Emelt óraszámú általános tantervű 
gimnáziumi osztály 

0001 nappali 4 17 

Rendvédelmi orientáció 0002 nappali 4 34 

Általános tantervű gimnáziumi osztály 0006 esti 4 34 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény A 0002 kódszámú rendvédelmi orientációs 
osztály esetén egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van, az alapító okiratnak megfelelően 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A döntésnél figyelembe vesszük a tanuló 

magyar nyelv és irodalomból, történelemből, 

idegen nyelvből, matematikából, az általános 

iskola 5., 6., 7. évfolyam tanév végén és 8. év-
folyamon félévkor szerzett osztályzatait. 

A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

Az iskola írásban küldi meg a felvételről szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak. 

Ideje: 2017. 04. 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

mailto:jgyg@juhaszgy-mako.sulinet.hu
http://www.juhaszgy-mako.sulinet.hu/
mailto:levaine@juhaszgy-mako.sulinet.hu
mailto:szankes@freemail.hu
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Emelt óraszámú képzés 0001: Idegen nyelv (angol vagy német) 

0002: Belügyi rendészeti ismeretek 

Oktatott idegen nyelvek Angol, francia, német – közül kettő 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Kollégiumi elhelyezés Van, a Návay Lajos Szakképző Iskola és 

Kollégiumban (Pulitzer József Kollégium) 

Nyílt nap időpontja 2016. november 09. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Szóbeli felvételi elbeszélgetést tartunk. 

A szóbeli felvételi elbeszélgetés tervezett 

helye: Juhász Gyula Református Gimnázium 
és Szakképző Iskola 

Időpontja: 2017. 02.27. - 03.03. 

A szóbeli felvételi elbeszélgetésen 

elhangzottak nem kerülnek értékelésre. 

A tanulók nappali tagozaton hit-és erkölcstan 
tantárgyat is tanulnak. 

A 0001 kódszámú általános gimnáziumi osz-

tályban emelt óraszámban idegen nyelvet 

oktatunk.  

A 0002 kódszámú rendvédelmi orientációs 

osztályban a rendőri munkával kapcsolatos 

belügyi rendészeti (igazgatás-és határrendé-

szeti, rendvédelmi, bűnügyi, közlekedési, jogi, 

tereptani és pszichológiai) alapismereteket 

tanítunk, és önvédelmi sportot oktatunk. 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Rendészet és 
közszolgálat 

Közszolgálat 0003 nappali 4+1 34 

Egészségügy Egészségügy 0004 nappali 4+1 34 

Szociális Szociális szolgáltatások 0005 nappali 4+1 34 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmények Orvos által igazolt egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van, az alapító okiratnak megfelelően. 



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

76 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A döntésnél figyelembe veszik a magyar nyelv 

és irodalom, történelem, idegen nyelv és 

matematika tárgyakból az általános iskola 5., 

6.,7. év végi és 8. félévi osztályzatokat. 

A felvételről való értesítés 

módja és időpontja 

Az iskola írásban küldi meg a felvételről szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

Ideje: 2017. 04. 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv Angol, német – közül egy 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

Rendészet és közszolgálat ágazat – biológia 

Egészségügy ágazat - biológia 

Szociális ágazat - biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

Rendészet és közszolgálat ágazat – 

Közszolgálati ügykezelő 

Egészségügy ágazat – Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens 

Szociális ágazat – Gyermek- és ifjúsági 

felügyelő és Családsegítő asszisztens 

Kollégiumi elhelyezés Van a Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollé-

giumban  

Nyílt nap időpontja 2016. november 09. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Szóbeli felvételi elbeszélgetést tartunk. 

A szóbeli felvételi elbeszélgetés tervezett 

helye: Juhász Gyula Református Gimnázium 

és Szakképző Iskola 

Időpontja: 2017. 02.27. - 03.03. 

A szóbeli felvételi elbeszélgetésen 

elhangzottak nem kerülnek értékelésre. 

 

A tanulók a közismereti tantárgyak mellett 

szakmai elméleti tantárgyakat is tanulnak és 

szakmai gyakorlati oktatásban is részt vesznek. 

Az iskolában hit-és erkölcstan tantárgy oktatá-

sa is folyik. 

 

A 0003 kódszámú Rendészet közszolgálat 

ágazatú osztályban a közismereti 

tantárgyakon túl a rendőri munkával 
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kapcsolatos szakmai ismereteket (rendészeti 

szervek  és alapfeladatok, jogi és közigazgatási 

ismeretek, kommunikációs ismeretek) 

oktatnak és önvédelmi sportot tanítanak. A 

tanulók a 10. évfolyamtól kötelező nyári 

szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzés 

szakmai érettségi vizsgával zárul. A képzés 

végeztével plusz 1 év ráképzéssel 

közszolgálati ügyintéző OKJ-s végzettség 

szerezhető. A képzésből fél évet beszámítanak 

a rendészeti szakközépiskolák a rendőr 

tiszthelyettes szakirány megjelölésével. 

 

A 0004 kódszámú egészségügyi 

szakmacsoportos osztályokban a nevelő-

oktató munka célja olyan tanulók képzése, akik 

a 12. évfolyam végére elsajátítják az 

egészségügyi pályákon szükséges 

alapismereteket és készségeket. A tanulók a 

közismereti tárgyakon túl egészségügyi 

szaktantárgyakat tanulnak. A tanulók a 10. 

évfolyamtól kötelező nyári szakmai 

gyakorlaton vesznek részt. A képzés szakmai 

érettségi vizsgával zárul. A képzés végeztével 

plusz 1 év ráképzéssel gyakorló ápoló vagy 

gyógymasszőr  OKJ-s végzettség szerezhető. 

 

A 0005 kódszámú szociális szolgáltatások 

szakmacsoportos osztályban a képzés során 

megismerhetik az ember test, lelki és szociális 

fejlődésének törvényszerűségeit, 

összefüggéseit. A szakmacsoportos alapozó 

oktatás lehetőséget nyújt a szakmai ismeretek 

elméleti és gyakorlati elsajátításához, az 

érettségire való felkészüléshez, a 

pályaválasztáshoz illetve a szakirányú 

továbbtanulás megalapozásához. A tanulók a 

közismereti tárgyakon túl szociális 

szaktantárgyakat tanulnak.  A tanulók a 10. 

évfolyamtól kötelező nyári szakmai 

gyakorlaton vesznek részt. A képzés szakmai 

érettségi vizsgával zárul. A képzés végeztével 

plusz 1 év ráképzéssel kisgyermekgondozó,-

nevelő  OKJ-s végzettség szerezhető. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 évfolyamos általános iskolai végzettséggel 

rendelkező tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Szociális  
Szociális gondozó 
és ápoló 

34 762 01 0007 esti 2 34 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Az iskola titkárságán átvehető vagy az iskola 

honlapjáról (www.juhaszgy-mako.sulinet.hu) 
letölthető jelentkezési lapon 

Ideje: 2017.02.15-től 2017.08.25-ig 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Levélben 

2017.08.25. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Nincs 

Nyílt nap időpontja 2016. november 09. 15 óra 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Egészségügy Gyakorló ápoló 54 72302 
nappali 

és esti 
2 34 

Egészségügy Gyógymasszőr 54 72604 
nappali 

és esti 
2 34 

Szociális  
Kisgyermekgondozó, 

-nevelő 
54 761 02 

nappali 

és esti 
2 34 

Rendészet 
Közszolgálati 
ügyintéző 

54 34501 nappali 2 34 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Az iskola titkárságán átvehető vagy az iskola 

honlapjáról  

http://www.juhaszgy-mako.sulinet.hu/
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( www.juhaszgy-mako.sulinet.hu) letölthető 
jelentkezési lapon 

Ideje: 2017.02.15-től 2017.08.25-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvétel a jelentkezés sorrendjében történik. 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Levélben, hagyományos postai úton 

2017.08.25. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv Szakmai kommunikáció keretében angol 

vagy német nyelvből. 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Van, a Návay Lajos Szakképző Iskola és 

Kollégiumban 

Nyílt nap időpontja 2016. november 09. 15. óra. 

Egyéb fontos tudnivalók A 2. évfolyamot követően a gyakorló ápoló 

képzés esetén a gyakorló szint elérése után 

lehetőséget biztosítunk a magasabb szintű 

55 723 01 OKJ számú Ápoló végzettség 
megszerzésére. 

 

  

http://www.juhaszgy-mako.sulinet.hu/
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 
 
Cím 6900 Makó, Posta u. 4-6. 

Telefonszám 62/510-917 

Fax 62/510-917 

E-mail  kerimakoig@gmail.com  

Honlap / http://www.keri.mako.hu  

Intézményvezető neve  Kincses Tímea 

Intézményvezető e-mail címe  kerimakoig@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve Kincses Tímea 

Pályaválasztási felelős e-mail címe  kerimakoig@gmail.com  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama (év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Közgazdaság 5010 nappali 5 18 

Informatika 5020 nappali 5 18 

Kereskedelem 5030 nappali 5 18 

Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika 
5040 nappali 5 18 

Vegyipar 5050 nappali 5 18 

Gépészet 5060 nappali 5 18 

Turisztika 5070 nappali 5 18 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Logisztikai ügyintézőnél, kereskedőnél és 

autószerelőnél orvosi alkalmassági vizsgálat 

Integrált felkészítés Sajátos nevelést igénylő tanulók integrált 

nevelése, oktatása 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Felvételi elbeszélgetés 

A felvételi eredmények értékelési 

szempontjai 

2017. március (honlapon hirdetett 

időpontban) 

Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

mailto:kerimakoig@gmail.com
http://www.keri.mako.hu/
mailto:kerimakoig@gmail.com
mailto:kerimakoig@gmail.com
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tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 

és az általános iskolának  

2017. április 26. 
A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Matematika, magyar, történelem, angol, 

német, testnevelés tantárgyakból  

Emelt óraszámú képzés Testnevelés 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tantárgy 

10. évfolyamtól: 

 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

 ágazatban: Fizika  

 Közgazdaság ágazatban: Földrajz 

 Kereskedelem ágazatban: Földrajz 

 Informatikai ágazatban: Fizika 

 Vegyipar ágazatban: Kémia 

 Gépészet ágazatban: Fizika 

Turisztika ágazatban: Földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga érettségi, szakmai érettségi 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

ágazatban: vállalkozási ügyintéző vagy 

vámügyintéző és pénzügyi ügyintéző 

 Közgazdaság ágazatban: pályázati-

támogatási asszisztens 

 Kereskedelem ágazatban: eladó 

 Informatikai ágazatban: irodai informatikus 

 Vegyipar ágazatban: építő-és 

anyagmozgatógép kezelője és ipari  

gumitermék előállító 

 Gépészet ágazatban: villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 

 Turisztika ágazatban: szállodai recepciós 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 8. (szakgimnázium) 

2016. november 17. (szakközépiskola) 

2016. december 8. Toborzóra 
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SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Gépészet Gépi forgácsoló 34 521 03 5080 nappali 3 12 

Gépészet Hegesztő 34 521 06 5090 nappali 3 12 

Közlekedés Karosszérialakatos 34 525 06 5100 nappali 3 12 

Építészet 
Festő-, mázoló és 

tapétázó 
34 582 04 5110 nappali 3 12 

Építészet Kőműves 34 582 14 5120 nappali 3 12 

Gépészet Ipari gépész 34 521 04 5130 nappali 3 12 

Gépészet Szerszámkészítő 34 521 10 5140 nappali 3 12 

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció 

Eladó 34 341 01 5150 nappali 3 12 

Építészet Ács 34 582 01 5160 nappali 3 12 

Építészet Burkoló 34 582 13 5170 nappali 3 12 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Alkalmassági vizsgálat 

Integrált felkészítés Sajátos nevelést igénylő tanulók integrált 

nevelése, oktatása 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi eredmények értékelési 

szempontjai 

Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga alapján 

rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és 

az általános iskolának  

2017. április 26. 
A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 8. (szakgimnázium) 

2016. november 17. (szakközépiskola) 

2016. december 8. Toborzóra 
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Egyéb Gyakorlati hely biztosított, tanulószerződés 

Hiányszakmák 

(ösztöndíjra jogosító szakmák) 

(tervezett hiányszakmák) 

gépi forgácsoló 

hegesztő 

kőműves 

ipari gépész 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 

(év) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
54 344 01 nappali 2 16 

Kereskedelem Kereskedő 54 341 01 nappali 2 16 

Közlekedés, 
szállítmányozás és 

logisztika 

Logisztikai és 
szállítmányozási 

ügyintéző 
54 841 11 nappali 2 16 

Turisztika 
Turisztikai szervező, 
értékesítő 

54 812 03 nappali 2 16 

Ügyvitel Ügyviteli titkár 54 346 02 nappali 2 16 

Informatika 
Informatikai 

rendszerüzemeltető 
54 481 06 nappali 2 16 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság kereskedő, 

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

szakmák esetében 

A jelentkezés módja és ideje Írásban, jelentkezési lapon (letölthető a 

honlapon) az iskola titkárságán 

2017.június - augusztus 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Felvételi vizsga Nincs 

A képzés kezdete A 2017/2018-as tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Van 
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Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202744 

 
Cím 6900 Makó, Szép utca 2 – 4. 

Telefonszám 20/343-5446 

Fax 62/510-895 

E-mail titkarsag.mok@gmail.com  

Honlap www.galamb.mako.hu 

Intézményvezető neve 

E-mail címe 

Horváth Zoltán 

galambj.iskola@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve Szabó Edit 

Telefonszám 20/338-1070 

 
SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 
Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Szakmacsoport Ágazat 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Mezőgazdaság 
Agrár gépész ágazat mezőgazdasági 
gépésztechnikus kimenettel 

0001 nappali 4+1 22 

Mezőgazdaság 
Agrár gépész ágazat élelmiszeripari 
gépésztechnikus kimenettel 

0002 nappali 4+1 12 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdaság ágazat mezőgazdasági 
technikus kimenettel 

0003 nappali 4+1 28 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Általános egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Magyar nyelv, irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv 5.-6.-7. évfolyam 

tanévvégén és 8. évfolyam félévkor 

megszerzett osztályzatai alapján 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak  

2017. 04. 26 -ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

mailto:titkarsag.mok@gmail.com
http://www.galamb.mako.hu/
mailto:galambj.iskola@gmail.com
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Emeltszintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar nyelv, irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv, informatika és 

testnevelés, illetve szakmai tárgyakból 

Emelt óraszámú képzés Emelt szintű érettségire való felkészítés 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 
Fizika, biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

Agrár gépész ágazaton mezőgazdasági 

gépésztechnikus kimenettel: agrár vállalkozó 

(51 621 01) 

Agrár gépész ágazaton élelmiszeripari 

gépésztechnikus kimenettel: gyártósori gépész 

(31 521 10) 

Mezőgazdaság ágazaton: állattartó 

szakmunkás (32 850 01) 

Kollégiumi elhelyezés 2-3 ágyas fürdőszobával ellátott szobákban 

a Pulizter József Kollégiumban 

Nyílt nap időpontja 2016. november 11. 

Egyéb fontos tudnivalók Szóbeli elbeszélgetést tartunk 

2017. március 6-án és 7-én, mely nem kerül 

értékelésre 

Nyelvvizsgákra való felkészítés 

Emelt szintű érettségire való felkészítés 

 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
Általános képzés (9-11. évfolyam) Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános 

iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

Képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdasági 

gépész 
34 521 08 0004 nappali 3 + 2 33 

Mezőgazdaság Dísznövénykertész 34 622 01 0005 nappali 3 + 2 33 

Mezőgazdaság Kertész 34 622 02 0006 nappali 3 + 2 33 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Általános egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 
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A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola hagyományos postai levélben 

megküldi a felvételről szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

2017. 04. 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés 2-3 ágyas fürdőszobával ellátott szobákban, a 

Pulizter József Kollégiumban 

Nyílt nap időpontja 2016. november 11.  

Egyéb fontos tudnivalók Szóbeli elbeszélgetést tartunk 

2017. március 6-án és 7-én, mely nem kerül 

értékelésre. 

A mezőgazdasági gépész szakmában, a 

traktoros jogosítvány megszerzése, a 

vizsgadíjak kivételével ingyenes! Ezen felül 

ADR és növényvédelmi vizsga szerezhető. A 

képzés és sikeres záróvizsga után 2 év alatt 

érettségi szerezhető! Képzéseink esti 

rendszerben is indulnak, illetve 

másodszakmások részére is ingyenesek! 

Tanulóink részére tanulószerződéssel 

ösztöndíjat biztosítunk! 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám  

(fő) 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdasági 
technikus 

54 621 02 
nappali és 

esti 
2 28 

Mezőgazdasági 
gépész 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

54 521 05 
nappali és 

esti 
2 40 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi 

Eü. alkalmassági követelmény Általános egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

A tanulók által kitöltött, az iskola honlapjáról 

letöltött jelentkezési lapon. 

2017. 04. 26-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola hagyományos postai levélben 

megküldi a felvételről szóló értesítést a 

jelentkezőknek 2017. 08. 26-ig. 
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A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés 2-3 ágyas fürdőszobával ellátott szobákban a 

Pulizter József Kollégiumban 

Nyílt nap időpontja 2016. november 11.  

Egyéb fontos tudnivalók A mezőgazdasági szakmákban, a traktoros 

jogosítvány megszerzése, a vizsgadíjak 

kivételével ingyenes! Ezen felül ADR és 

növényvédelmi vizsga szerezhető. 

Másodszakma megszerzése is ingyenes, illetve 

ösztöndíjasok a képzések! 
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Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Pápay 

Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és 

EGYMI  
(tagintézmény) 

OM azonosító: 038484/007 

 
Cím 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. 
Telefonszám 62/212-855 
Fax 62/209-457 
E-mail igazgato@papayendre.hu  
Honlap www.papayendre.hu  
Intézményvezető neve Megyesi Istvánné 

Intézményvezető e-mail címe kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu  

Pályaválasztási felelős neve Vargáné Szalados Klára 

Pályaválasztási felelős e-mail címe igazgato@papayendre.hu  

SZAKISKOLAI KÉPZÉS 

Szakmacsoport 
Részszak-

képesítés 
OKJ szám 

Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság Kerti munkás 21 622 01 0031 nappali 3 13 

Könnyűipar 
Lakástextil -
készítő 

21 542 01 0032 nappali 3 13 

 

Szükséges iskolai végzettség Speciális tantervű általános iskola 8. 

évfolyam 

Eü. alkalmassági követelmény Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői 

Bizottsága javaslata (tanulásban akadályozott 

vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő 

tanulók) 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola postai levélben megküldi a 

felvételről szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az iskoláknak. 2017.04.26-ig  

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Oktatott idegen nyelv Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Iskolánk saját kollégiumában biztosít helyet a 

tanulóknak.  

mailto:igazgato@papayendre.hu
http://www.papayendre.hu/
mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu
mailto:igazgato@papayendre.hu
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Nyílt napok időpontjai 2016.11.24.   

Továbbá lehetőséget biztosítunk az 

érdeklődő tanulók és szüleik számára a 

tagintézmény-vezetővel történő előzetes 

egyeztetés alapján szakiskolánk helyi 

sajátosságainak megismerésére. 

Egyéb fontos tudnivalók A képzési idő tartamának részletezése: Egy 

9. E előkészítő évfolyamra épülő két 

évfolyamos (9-10. évfolyam) OKJ szerinti 

rész-szakképesítés 
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Szeged 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 
OM azonosító száma: 029743 

 

Cím 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. 

Telefonszám 62/548-936 

Fax 62/548-936 

E-mail rmgszeged@gmail.com  

Honlap www.radnoti-szeged.sulinet.hu  

Intézményvezető neve Gál Béla 

Intézményvezető e-mail címe bela.gal.rmg@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve Drevenka Istvánné Lovász Ágnes 

Pályaválasztási felelős e-mail címe lovasz.agnes@hotmail.hu 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Matematika-fizika tagozat 0401 nappali 4 15 

Kémia tagozat 0402 nappali 4 15 

Biológia tagozat 0403 nappali 4 30 

Emelt óraszámú angol nyelv 0404 nappali 4 30 

Emelt óraszámú spanyol nyelv 0405 nappali 4 15 

Humán irányultság 0406 nappali 4 15 

Arany János Tehetséggondozó 

Program (AJTP) 
0507 nappali 5 30 

Speciális matematika tagozat 0608 nappali 6 25 

 

Szükséges iskolai végzettség 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0507: 
általános iskola 8. évfolyama 

0608: általános iskola 6. évfolyama 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608, 

0507: A tanulókat integráltan oktatjuk. Egyéni 
fejlesztésüket utazó pedagógus végzi.   

A jelentkezés módja és 
időpontja 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0507: A 

központi magyar nyelv, illetve matematika 

írásbeli vizsgákra az általános iskolákon 

keresztül: 2016. december 9. 

0608: A központi magyar nyelv, illetve 

matematika írásbeli vizsgákra az általános 

iskolákon keresztül, vagy közvetlen a 
gimnáziumban: 2016. december 9. 

mailto:rmgszeged@gmail.com
http://www.radnoti-szeged.sulinet.hu/
mailto:bela.gal.rmg@gmail.com
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0507: Pályázat benyújtásának határideje: 
2016. december 13. 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0507: A 

középfokú iskolákba az általános iskolán 
keresztül: 2017. február 15. 

0608: A középfokú iskolákba az általános 

iskolán keresztül, vagy közvetlenül a 
gimnáziumban: 2017. február 15. 

Írásbeli felvételi vizsga 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608, 
0507: magyar nyelv, matematika 

0507: Részképességeket vizsgáló tesztek 

Szóbeli meghallgatások 0401: Matematika, fizika 

0402: Kémia 

0403: Biológia 

0404, 0405: Nyelvtanulási készség mérése 

magyar nyelven 

0406: Magyar nyelv és irodalom vagy 
történelem 

0507: Nem szaktárgyi jellegű elbeszélgetés 

0608: Matematika 

A felvételi döntés alapja 0401: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 

végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, 

biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 
pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 

írásbeli, 25%-ban pedig a szóbeli vizsga 
eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.  

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 

(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 
szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbelin pedig 
25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0402: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 

végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, 

biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 
pontszám”.  
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A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 

írásbeli, 25%-ban pedig a szóbeli vizsga ered-
ményét. Ez a „szerzett pontszám”.  

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 

(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 
szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbelin pedig 
25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0403: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 

végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, 

biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 

pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 

írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli 
vizsga eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 

(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 

szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 
pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0404: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 

végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, 

biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 

pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 

írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli 
vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 

(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 

szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 

pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni.) 



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

93 

0405: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 

végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, 

biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 

pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25  

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 

írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli 
vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 

(magyar nyelv x 0,5) + (matematika x 0,8) + 

szóbeli 

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli 

vizsgákon pedig maximálisan 25 pontot lehet 
maximálisan elérni.) 

 

0406: 10%-kal számítjuk be a 7. osztály év 

végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, 

biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott 
pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = az év 
végi jegyek összege x 0,25 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 

írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli 
vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 

(magyar nyelv x 0,65) + (matematika x 0,65) + 
szóbeli  

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 

pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0608: 10%-kal számítjuk be a 6. osztály félév 

végi jegyeit (magyar nyelv, irodalom, 

matematika, történelem, természetismeret és 
egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 10 pont) = a 

félév végi jegyek összege / 3 

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az 

írásbeli és 25%-ban a szóbeli vizsga 
eredményét. Ez a „szerzett pontszám”. 
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A szerzett pontszám (maximum 90 pont) = 

(magyar nyelv x 0,2) + (matematika x 1,1) + 
szóbeli  

(Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 
pedig 25 pontot lehet maximálisan elérni.) 

 

0507: 25%-kal számítjuk be a 7. év végi és a 8. 

osztály félév végi jegyeit (magyar nyelv és 

irodalom, történelem, egy idegen nyelv, 

matematika és egy szabadon választott reál 

tantárgy). Ez a „hozott pontszám”.  

A hozott pontszám (maximum 25 pont) = (év 
végi jegyek + félévi jegyek) x 0,5 

Emellett 75%-ban vesszük figyelembe az 

írásbeli vizsgák eredményét. Ez a „szerzett 

pontszám”. 

A szerzett pontszám (maximum 75 pont) = 

(részképességeket vizsgáló tesztek) x 1 + 
[(magyar nyelv) + (matematika)] x 0,5 

(A részképességeket vizsgáló teszteken 25, a 

központi írásbeli vizsgákon 50-50 pontot lehet 

maximálisan elérni.) 

A rangsorolásnál a hátrányos helyzetű tanulók 

az összes pontszámuk 1,1-szeres értékével 
kell, hogy szerepeljenek.  

Külön kritérium a hátrányos helyzet, illetve a 
rászorultság vizsgálata! 

A szóbeli meghallgatások 
tervezett helyei és időpontjai 

0507: 2017. január 20. 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608: 
2017. február 21-23. 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

0507: Levélben a szülőnek és az általános 

iskolának a középfokú iskolákba történő 
jelentkezést megelőzően 2017. február 9-ig. 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608, 
0507:  

Levélben a szülőnek és az általános iskolának 

legkésőbb 2017. április 26-ig. A szegedi 
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általános iskolákba járó tanulók esetében az 
általános iskolán keresztül. 

A képzés kezdete Várhatóan 2017. szeptember 1-je. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0608, 

0507: A jelentkezés függvényében: magyar 

nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvek, 

matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, 
informatika 

Emelt óraszámú képzés 0401: matematika, fizika 

0402: kémia 

0403: biológia 

0404: angol nyelv (emellett magasabb 

óraszám: informatika) 

0405: spanyol nyelv (emellett magasabb 
óraszám: informatika) 

0406: magyar nyelv és irodalom, történelem 

0608: matematika, fizika 

0507: angol nyelv, informatika 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia, kínai, latin, olasz, orosz, 

spanyol 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga a helyi tantervben 

megjelölt vizsgatárgyakból. 

Kollégiumi elhelyezés A gimnáziumnak saját kollégiuma nincs, a 

diákok elhelyezésére a Szegedi Városi 
Kollégiumban van lehetőség. 

Nyílt napok időpontjai 2016. november 28. 

2017. február 6. 
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Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és 

Általános Iskola 
OM azonosító száma: 029742 

Cím 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. 

Telefonszám 62/544-350 

Fax 62/544-350 

E-mail iskola@gyakg.u-szeged.hu  

Honlap www.gyakg.u-szeged.hu  

Intézményvezető neve Dr. Dobi János 

Intézményvezető e-mail címe dobi@gyakg.u-szeged.hu  

Pályaválasztási felelős neve Feketéné Kereszturi Szilvia 

Pályaválasztási felelős e-mail címe kereszturisz@gyakg.u-szeged.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Speciális matematika tantervű 0001 nappali 4 15 

Kiemelt óraszámú fizika  0002 nappali 4 15 

Informatika orientáció 0003 nappali 4 15 

Magyar-történelem orientáció 0004 nappali 4 30 

Biológia-fizika- kémia orientáció 0005 nappali 4 30 

Magyar-francia két tanítási nyelvű 0006 nappali 5 15 

Angol nyelvi orientáció 0007 nappali 4 15 

Német nyelvi orientáció 0008 nappali 4 12 

Általános tantervű, nyelvi orientált 0009 nappali 6 26 

 
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 

Eü alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Matematika és magyar nyelv 

Szóbeli felvételi meghallgatás 
(vizsga) 

0001: Matematika:  

0002: Fizika 

0003: Műszaki informatika 

0004: Magyar irodalom vagy történelem 

0006: Nyelvi kompetenciák 

0008: Német nyelv 

0009: Angol nyelv 

mailto:iskola@gyakg.u-szeged.hu
http://www.gyakg.u-szeged.hu/
mailto:dobi@gyakg.u-szeged.hu
mailto:kereszturisz@gyakg.u-szeged.hu
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A felvételi döntés alapja 0001: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar 

nyelv írásbeli: 50 pont, általános iskolai 

eredmények: 50 pont (matematika és fizika 7. 

év végi és 8. félév), matematika szóbeli: 50 

pont. 

0002: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar 

nyelv írásbeli: 50 pont, általános iskolai 

eredmények: 50 pont (7. osztály év végi és a 

8. osztály félév: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, fizika és egy idegen 

nyelv), fizika szóbeli: 50 pont. 

0003: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar 

nyelv írásbeli: 50 pont, általános iskolai 

eredmények: 100 pont (7. osztály év végi és a 

8. osztály félév: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika és informatika 

kétszeres szorzóval, egy választott idegen 

nyelv, és egy szabadon választott – nem 

készségtárgy); szóbeli: 50 pont. 

0004: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar 

nyelv írásbeli: 50 pont, általános iskolai 

eredmények: 50 pont (7. osztály év végi és 8. 

osztály félév: magyar nyelv és irodalom, 

történelem duplázva, matematika, idegen 

nyelv), magyar irodalom vagy történelem 

szóbeli: 50 pont 

0005: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar 

nyelv írásbeli: 50 pont, általános iskolai 

eredmények: 100 pont (7. osztály év végi és a 

8. félév: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, biológia, kémia, 

fizika duplán számolva). 

0006: Matematika írásbeli: 50 pont, magyar 

nyelv írásbeli: 50 pont, általános iskolai 

eredmények: 100 pont (7. osztály év végi és 

8. osztály félév: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, angol nyelv, 

földrajz); szóbeli: 50 pont. 

0007: Matematika írásbeli: 70 pont, magyar 

nyelv írásbeli: 70 pont, általános iskolai 

eredmények: 60 pont (7. osztály év végi és 8. 

osztály félév: magyar nyelv és irodalom, 
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matematika, történelem, angol nyelv 

kétszeres szorzóval). 

0008: Matematika írásbeli: 60 pont, magyar 

nyelv írásbeli: 60 pont, általános iskolai 

eredmények: 100 pont (7. osztály év vége és 

8. osztály félév: magyar nyelv és irodalom 

matematika, történelem, német nyelv 
kétszeres szorzóval), német szóbeli: 20 pont 

0009: Matematika írásbeli: 60 pont, magyar 

nyelv írásbeli: 60 pont, általános iskolai 

eredmények: 40 pont (5. osztály év végi és a 

6. osztály félévi magyar nyelv és magyar 

irodalom, matematika, történelem, angol 

nyelv), szóbeli elbeszélgetés (anyanyelvi 

kompetencia és angol nyelv): 40 pont 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

Helye: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. 

0001: Matematika: 2017.03.01, 8.00 óra 

0002: Fizika: 2017.03.08., 8.00 óra 

0003: Műszaki informatika:2017.03.02., 
8.00 óra 

0004: Magyar irodalom vagy történelem: 
2017.02.27., 8.00 óra 

0006: Nyelvi kompetenciák: 2017.02.28., 
8.00 óra 

0008: Német nyelv: 2017.03.03., 8.00 óra 

0009: Angol nyelv: 2017.03.06., 8.00 óra 

Amennyiben nem megfelelő az időpont, 

egyéni egyeztetés alapján lehetőséget 

biztosítunk más időpontban. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, 2017. április 26-ig 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

A 11. és 12. évfolyam emelt szintű érettségire 

felkészítő, szabadon választható tantárgyai: 

magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

történelem, matematika, fizika, informatika, 

biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, 

testnevelés, melyek közül kettő választható, 

heti 2+2 órában. Kivétel a speciális 

matematika csoport, ahol legalább heti 2 óra 

matematika választása kötelező, továbbá az 

emelt szintű fizika csoport, ahol heti 2 óra 
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fizika és 2 óra matematika választása 

kötelező. 
Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz, 
latin 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Nyílt nap időpontja 2016. november 9. (szerda) 16.00 óra 
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Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 
OM azonosító száma: 029744 

 

Cím 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. 

Telefonszám 62/620-180 

Fax 62/620-186 

E-mail deak.ferenc.gimnazium@gmail.com  

Honlap www.dfg-szeged.hu  

Intézményvezető neve Faragó Klára 

Intézményvezető e-mail címe dfg.szeged@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve Ábrahám Karolina 

Pályaválasztási felelős e-mail címe abrahamkarolina@gmail.com  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Magyar-angol két tanítási nyelvű 0001 nappali 4 32 

Humán és idegen nyelvi orientáció 0002 nappali 4 32 

Matematika-angol orientáció 0003 nappali 4 32 

Speciális angol 0004 nappali 4 32 

Speciális német (DSD képzés) 0005 nappali 4 16 

Természettudományos orientáció 0006 nappali 4 16 

Általános tantervű 0007 nappali 4 48 

Speciális spanyol 0008 nappali 4 16 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 0009 nappali 4 16 

Speciális kezdő német 0010 nappali 4 16 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Minden tanulmányi területen: egységes köz-

ponti írásbeli (magyar nyelv és matematika) 

Szóbeli felvételi vizsga 0001: Angol nyelv, általános tájékozottság 

0002: Szóbeli vizsga nincs 

0003: Szóbeli vizsga nincs 

0004: Angol nyelv, általános tájékozottság 

0005: Német nyelv, általános tájékozottság 

0006: Szóbeli vizsga nincs 

http://www.dfg-szeged.hu/
mailto:dfg.szeged@gmail.com
mailto:abrahamkarolina@gmail.com
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0007: Szóbeli vizsga nincs 

0008: Angol nyelv, általános tájékozottság 

0009: Beszélgetés előzőleg megadott 
szempontok alapján 

0010: Angol nyelv, általános tájékozottság 

A felvételi döntés alapja Hozott pontok: az általános iskola 7. év végi és 

8. félévi eredményei magyar irodalom, magyar 

nyelv, történelem, matematika és idegen nyelv 
tantárgyakból. 

0001, 0004, 0005, 0008, 0009 és 0010: Hozott 

pontok (50 pont) + központi írásbeli (50+50 
pont) + szóbeli vizsga (50 pont) = 200 pont 

0002: Hozott pontok (50 pont) + központi 

írásbeli (magyar 2x50 pont, matematika 50 
pont) = 200 pont 

0003, 0006: Hozott pontok (50 pont) + 

központi írásbeli (magyar nyelv 50 pont, 

matematika 2x50 pont) = 200 pont 

0007: Hozott pontok (50 pont) + központi 

írásbeli (50+50 pont) = 150 pont 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és időpontja 

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 

Írásbeli: 2017. január 21. szombat 10.00 

Szóbeli: 

0001: 2017. február 27. hétfő 14.00 

0004, 0005, 0008, 0009 és 0010: 2017. március 
6. hétfő 14.00 

Szóbeli pótnap minden tagozatnak: 2017. 

március 9. csütörtök 14.00 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 
jelentkezőknek: 2017. április 26. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Megfelelő számú jelentkezés esetén tetszés 

szerinti közismereti tárgyból, valamint a tanul-
mányi terület jellegének megfelelően kötelező: 

0002: Magyar vagy történelem vagy idegen 

nyelv 

0003: Matematika vagy angol nyelv 

Emelt óraszámú képzés 0001: Angol nyelv 

0002: Magyar, történelem, idegen nyelvek 

0003: Matematika, idegen nyelvek 
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0004: Angol nyelv 

0005: Német nyelv 

0006: Fizika, kémia, idegen nyelvek 

0007: Idegen nyelvek, informatika 

0008: Spanyol nyelv 

0009: Mozgóképkultúra és médiaismeret, 

idegen nyelvek 

0010: Német nyelv 

Oktatott idegen nyelvek 0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0009: Első 

idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: 
francia, német, olasz vagy spanyol 

0002: Első idegen nyelv: angol, második 
idegen nyelv: francia vagy német 

0005: Első idegen nyelv: német, második 
idegen nyelv: angol 

0008: Első idegen nyelv: spanyol, második 

idegen nyelv: angol 

0010:  Első idegen nyelv: német, második 
idegen nyelv: angol 

 

A 0001, 0003, 0004, 0006, 0007 és 0009 

kódszámú tanulmányi területre felvett 

diákoknak lehetőségük lesz második nyelvként 

orosz nyelvet is választani, de csoport csak 

megfelelő számú (15 fő) jelentkezés esetén 

indul, és az órák nagy valószínűséggel délutáni 
időpontra kerülnek. 

A felvett diákok a felvételi értesítés után 

nyilatkoznak és rangsort állítanak arról, melyik 

nyelvet szeretnék második idegen nyelvként 

tanulni. A második idegen nyelvi csoportok 

kialakításánál az iskola humánpolitikai 

szempontokat is kénytelen figyelembe venni, 

de az alapelv az, hogy egy adott osztályban az 

oda felvett diákok többsége által megjelölt két 

idegen nyelvet tanítjuk. A csoportlétszám 

aránytalanságának kiküszöbölése időnként 

szükségessé teszi, hogy sorsoljunk: ki lesz az, 

aki a második helyen megjelölt nyelvet tanulja. 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 
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Kollégiumi elhelyezés Egyénileg intézendő. Kollégiumi elhelyezésre 

a Szegedi Városi Kollégium intézményeiben 
van lehetőség. 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 11. kedd 17.00 

2017. január 17. kedd 17.00 

Egyéb fontos tudnivalók 0001: Célnyelven oktatott tárgyak: történelem, 
matematika, földrajz, biológia, civilizáció 

Csoportbontásban oktatott tárgyak: angol 

nyelv és angol társalgás (3 csoportban), 

második idegen nyelv, informatika és a 

célnyelven oktatott tárgyak. 

Minden osztályban csoportbontásban oktatjuk 

a következő tárgyakat: matematika (9-10. 

évfolyam), magyar nyelv (9. évfolyam), 
informatika, idegen nyelvek 

0001: regionális beiskolázású 

A szóbeli vizsga témakörei és a felkészülés 

szempontjai megtalálhatók az iskola honlapján 
vagy átvehetők az iskola titkárságán. 
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Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium 
OM azonosító száma: 029747 

 

Cím 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. 

Telefonszám 62/547-105 

Fax 62/547-108 

E-mail tig@tomorkenygimn.hu  

Honlap www.tomorkenygimn.hu 

Intézményvezető neve Horváthné Szabó Éva 

Intézményvezető e-mail címe szabo@tomorkenygimn.hu 

Pályaválasztási felelős neve Bognár Sándor 

Pályaválasztási felelős e-mail címe bognar@tomorkenygimn.hu 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Magyar-német két tanítási nyelvű 0001 nappali 5 (1+4) 16 

Magyar-spanyol két tanítási nyelvű 0002 nappali 5 (1+4) 16 

Emelt szintű német nyelvi 0003 nappali 4 16 

Emelt szintű angol nyelvi 0004 nappali 4 16 

Általános tantervű –  

Ének-zenei orientációval 
0005 nappali 4 14 

Emelt szintű humán 0006 nappali 4 32 

Általános tantervű – 

Környezetvédelmi orientációval 
0007 nappali 4 18 

Általános tantervű 0008 nappali 4 32 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Az SNI és BTM-N tanulókat integráltan 
oktatjuk. 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Egységesen a központi írásbeli felvételi, anya-

nyelv és matematika tantárgyakból, minden 
tagozatra 

Szóbeli felvételi elbeszélgetés, 

ill. vizsga 

0001: Elbeszélgetés (magyar nyelvtani ismere-

tek + szövegértés + kommunikációs készség) 

0002: Elbeszélgetés (magyar nyelvtani ismere-

tek + szövegértés + kommunikációs készség) 

mailto:tig@tomorkenygimn.hu
http://www.tomorkenygimn.hu/
mailto:szabo@tomorkenygimn.hu
mailto:bognar@tomorkenygimn.hu
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0003: Német nyelv 

0004: Angol nyelv 

0005: Ének-zene 

A felvételi döntés alapja Minden tagozaton figyelembe vesszük az álta-

lános iskolai eredményeket: az 5-8. évfolya-

mokból magyar nyelv, magyar irodalom, 

történelem, matematika, idegen nyelv tantár-

gyakból, melyhez a 0007-ben a biológia 

tantárgy járul. (a 0006, 0007 és a 0008 

tagozatokon 50%-ban, a többi tagozaton 25%-

ban). 

Ehhez adódik a központi írásbeli felvételi 

eredménye (50%-ban), valamint a szóbeli fel-

vételi eredménye (a 0006, 0007 és a 0008 

tagozatok kivételével minden tagozaton 25%-
ban). 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és időpontja 

Az iskolában (6720, Szeged, Tömörkény u. 1.)  

2017. 02. 28. 12 órától,  

2017. 03. 01. 12 órától, 

2017. 03. 06. 14 órától pótnap (igazoltan 
hiányzók számára): 

az iskola beosztása az értesítés szerinti idő-
pontban. 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Az iskola megküldi a felvételről szóló írásos 

értesítést a tanulónak és az általános iskolának: 
2017. 04. 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

0001 és 0003: Német nyelv 

0002: Spanyol nyelv 

0004: Angol nyelv 

0006: Magyar nyelv és irodalom, történelem 

0007: Biológia és plusz tantárgyként a 
környezetvédelem 

Minden tanulmányi területen: 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelvek és egyéb 

tantárgyak a tanulók választása szerint a 11. 

évfolyamtól. 

Emelt óraszámú képzés 0001 és 0003: Német nyelv 

0002: Spanyol nyelv 

0004: Angol nyelv 
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0005: Ének-zene 

0006: Magyar nyelv és irodalom, történelem 

0007: Biológia és plusz tantárgyként a 
környezetvédelem 

Oktatott idegen nyelvek 0001: Német + angol nyelv 

0002: Spanyol +angol nyelv 

0003: Német + angol nyelv 

0004: Angol + német nyelv 

0005: Olasz + angol nyelv 

0006: Angol + latin nyelv 

0007: Angol + német nyelv 

0008: Angol + olasz vagy spanyol nyelv. 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban. 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 04. kedd 17.00 óra 

2017. január 10. kedd 17.00 óra 

Egyéb fontos tudnivalók A 008 tagozaton a választható második idegen 

nyelvek esetén a tanulók nyelvi csoportokba 

sorolása a felvételi eredmények alapján az is-
kola jogköre. 

A két tanítási nyelvű osztályokban az első év 

nyelvi előkészítő évfolyam. 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

V. Képző-és 

iparművészeti 

Művészet, közművelődés, 

kommunikáció 
0009 nappali 4+1 32 

 
Szükséges iskolai végzettség 8. évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmények Orvos által tanúsított egészségügyi alkalmas-
sági vizsga megléte szükséges. 

Integrált felkészítés Az SNI és BTM-N tanulókat integráltan 
oktatjuk. 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
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Írásbeli felvételi vizsga A központi írásbeli felvételi anyanyelv és ma-

tematika tantárgyakból. 

Gyakorlati rajz alkalmassági vizsga: 

Három szabadkézi rajz feladat fekete grafittal:  

csendélet (75 perc)  

fejrajz élő modell után (40 perc) 

ruhás emberi alak élő modell után (40 perc) 

Hozott otthoni munkák bemutatása (8-10 

alkotás) rövid szóbeli elbeszélgetés keretében. 

Alkalmassági vizsgák időpontjai: 

Az iskolában (6720 Szeged, Tömörkény u. 1.)  

      2017. 02. 28. 12 órától,  

      2017. 03. 01. 12 órától, 

      2017. 03. 06. 14 órától pótnap (igazoltan 
hiányzók számára): 

az iskola beosztása és értesítése szerinti 
időpontban. 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Az alkalmassági vizsgán megfelelt tanulók 

esetén az általános iskolai eredmények (50 %-

ban): 5-8. osztályokból magyar nyelv, magyar 

irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv tantárgyakból. Ehhez adódik a központi 
írásbeli felvételi eredménye (50%-ban). 

A felvételről való értesítés 

módja és időpontja 

Az iskola megküldi a felvételről szóló írásos 

értesítést a tanulónak és az általános iskolának: 

2017. 04. 26-ig 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A tanulók választása szerint. 

Emelt óraszámú képzés Művészeti tantárgyakból. 

Oktatott idegen nyelv Angol 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 
tárgy 

10-12. évfolyam: fizika 

A tanulmányokat záró vizsga 12. év végén: érettségi 

13. év végén: szakmai képesítő vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban. 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 04. kedd 17.00 óra 
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2017. január 10. kedd 17.00 óra 

Egyéb fontos tudnivalók A képző- és iparművészeti szakgimnáziumban 

a szakmákat párhuzamos képzés szerint 

tanítjuk. A szakmaszerkezeti döntésben 

meghatározott csoportlétszámok és a felvételin 

nyújtott teljesítmény szerint az egyes 

szakmákra történő beosztást az iskola 
határozza meg. 

Az érettségi megszerzését követően a 13. 

évfolyam elvégzése után lehet OKJ-s 

végzettséget szerezni. 

Az oktatott szakmák a következők: 

- szobrász 

- grafikus 

- kerámiaműves 
- textilműves 
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Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános 

Iskola  
OM azonosító száma: 200909 

 

Cím 6723 Szeged, Csongor tér 1. 

Telefonszám 62/547-062 

Fax 62/547-063 

E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu  

Honlap www.ejg-szeged.sulinet.hu  

Intézményvezető neve Dr. Gera Tibor 

Intézményvezető e-mail címe gera@ejg-szeged.sulinet.hu  

Pályaválasztási felelős neve Farkas Zoltán 

Pályaválasztási felelős e-mail címe farkas@ejg-szeged.sulinet.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Angol nyelv 0001 nappali 4 17 

Magyar – történelem 0002 nappali 4 17 

Biológia 0003 nappali 4 17 

Média-informatika 0004 nappali 4 17 

Általános tantervű 0005 nappali 4 68 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és határideje A közös felvételi írásbelire a jelentkezést a 

központilag kiadott jelentkezési lapon kell 
benyújtani,.  

Határideje: 2016.12.09. 

Az általános felvételi eljárás keretében a 

tanulók által kitöltött jelentkezési lapot az 

általános iskolák továbbítják 
intézményünkhöz. 

Határideje: 2017.02.15. 

Írásbeli felvételi vizsga Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és 

matematikából valamennyi tanulmányi terület 

esetén. 

Szóbeli felvételi vizsga 01: Angol nyelvi tagozat: angol nyelv 

02: Magyar-történelem tagozat: magyar 

nyelv és irodalom 

mailto:eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu
http://www.ejg-szeged.sulinet.hu/
mailto:gera@ejg-szeged.sulinet.hu
mailto:farkas@ejg-szeged.sulinet.hu
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03: Biológia tagozat: biológia 

04: Média-informatika tagozat: informatika 

05: Általános tantervű tagozat: felvételi 
elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy) 

A felvételi döntés alapja A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám 

összesen az általános tantervű tagozaton 

(kódszám: 05) 150 pont, a többi tagozaton 200 

pont. A közös felvételi írásbeli vizsgán 

magyarból és matematikából együttesen 100 

pont szerezhető. A szóbeli felvételi vizsgán 

szerezhető legmagasabb pontszám az általános 

tantervű tagozat kivételével 50 pont, az 

általános tantervű tagozaton a felvételi 

elbeszélgetést nem pontozzuk. A legmagasabb 

hozott pontszám 50 pont. A hozott pontok 

számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. 

félévi osztályzatait vesszük figyelembe a 

választott tagozatnak megfelelő öt tantárgyból, 
melyek tagozatonként a következők: 

01: Angol nyelvi tagozat: magyar nyelv, 

irodalom, angol nyelv, történelem, matematika 

tantárgyakból 

02: Magyar-történelem tagozat: magyar 

nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, 
matematika tantárgyakból 

03: Biológia tagozat: magyar nyelv, irodalom, 
angol nyelv, kémia, biológia tantárgyakból 

04: Média-informatika tagozat: magyar 

nyelv, irodalom, történelem, matematika, 
informatika tantárgyakból 

05: Általános tantervű tagozat: magyar nyelv, 

irodalom, angol nyelv, történelem, matematika 
tantárgyakból 

A felvételi vizsgák tervezett 
helye és ideje 

A közös felvételi írásbeli helye: 

Szeged, Csongor tér 1. 

Ideje: 2017. január 21.  (szombat) 1000 

A felvételi meghallgatás helye: 

Szeged, Csongor tér 1. 

Ideje: 2017. február 22.(szerda) 1400 óra, 

 2017. február 23. (csütörtök) 1400 óra 

 2017. március 1. (szerda) 1400 óra 
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A vizsgabeosztásról az intézmény honlapján 

(www.ejg-szeged.sulinet.hu) közzétett 

hirdetményben tájékoztatjuk a tanulókat 
2017.02.17-ig. 

A felvételről való értesítés 

módja és időpontja 

Az iskola 2017.04.26-ig levélben megküldi a 

felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és az 

általános iskolának. A felvételt nyert 

jelentkezők listáját az intézmény honlapján is 

nyilvánosságra hozzuk (www.ejg-

szeged.sulinet.hu), a listában a jelentkező 
nevét tanulóazonosító számával helyettesítjük. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

A speciális tantervű osztályokban az emelt 

óraszámú tantárgyakból emelt szintű 

érettségire való felkészítés folyik a 9-12. 

évfolyamon. Valamennyi osztályban, minden, 

az iskolában tanult tantárgyból választható 

emelt szintű érettségire való felkészítés a 11-
12. évfolyamon. 

Az általános tantervű osztályokban rajz, vagy 

testnevelés tantárgyból választható emelt 

szintű érettségire való felkészítés a 9-12. 
évfolyamon. 

Emelt óraszámú képzés 01: Angol nyelvi tagozat: angol nyelv 

02: Magyar-történelem tagozat: magyar 
nyelv és irodalom, történelem 

03: Biológia tagozat: biológia 

04: Média-informatika tagozat: informatika, 
médiaismeret, művészetek 

05: Általános tantervű tagozat: rajz vagy 
testnevelés 

Valamennyi tagozaton: a 11–12. évfolyamon 

további egy vagy kettő, emelt szintű érettségire 
felkészítő tantárgy választható. 

Oktatott idegen nyelvek Első idegen nyelv: 

angol, német vagy olasz 

Második idegen nyelv (kötelező választani): 

angol, német, olasz, francia, kínai vagy szerb 

Harmadik idegen nyelvként választható: 

kínai, szerb 

A tanulmányokat záró vizsga Kétszintű érettségi 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium tagintézményeiben 

http://www.ejg-szeged.sulinet.hu/
http://www.ejg-szeged.sulinet.hu/
http://www.ejg-szeged.sulinet.hu/
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Nyílt nap időpontja 2016. 11. 22. (kedd) 8:30 órától bemutató órák, 
1600 órától tájékoztató szülői értekezlet. 

Egyéb fontos tudnivalók Az általános tantervű tagozaton választható 

fakultatív tantárgyak: rajz vagy testnevelés. 

A választott fakultatív tantárgyat fel kell 

tüntetni a jelentkezési lap megjegyzés 

rovatában. 

A választott első és második idegen nyelvet 

valamennyi tanulónak fel kell tüntetnie a 

jelentkezési lap megjegyzés rovatában.  

Harmadik idegen nyelvként szerb vagy kínai 

nyelv választható. Harmadik idegen nyelv 

választása nem kötelező. Ha a tanuló 

harmadik idegen nyelvet is választ, ezt fel 

kell tüntetni a jelentkezési lap megjegyzés 

rovatában.  

Az egyes nyelvi csoportok indítása függ az 

adott nyelvre jelentkezők számától. 
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Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 029752 

 

Cím 6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14. 

Telefonszám 62/549-090 

Fax 62/549-099 

E-mail titkarsag@szepi.hu  

Honlap www.szepi.hu  

Intézményvezető neve Jusztinné Nedelkovics Aliz 

Intézményvezető e-mail címe igazgato@szepi.hu  

Pályaválasztási felelős neve Zsova Tamás 

Pályaválasztási felelős e-mail címe zsova@szepi.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

6 évfolyamos, koedukált, természet-
tudományos orientációjú képzés 

0001 nappali 6 30 

4 évfolyamos, koedukált, sport-

tehetséggondozó képzés 
0002 nappali 4 32 

4 évfolyamos, koedukált, emelt óraszámú 

angol nyelvi képzés 
0003 nappali 4 12 

4 évfolyamos, koedukált, emelt óraszámú 

német nyelvi képzés 
0004 nappali 4 10 

4 évfolyamos, koedukált, általános 
képzés 

0005 nappali 4 10 

 

Szükséges iskolai végzettség 0001: általános iskola 6. évfolyam 

0002-0005: általános iskola 8. évfolyam 

Alkalmassági követelmények 0002: alkalmassági gyakorlati vizsga: 

30 m-es futás szabályos térdelőrajttal,  

1000 m futás,  

helyből távolugrás,  

kislabdahajítás,  

tornagyakorlat: mérlegállás, gurulóátfordulás 

előre, hátra, tarkóállás,  

szlalom labdavezetés,  

kötél- vagy rúdmászás 

Integrált felkészítés 0001, 0002: egyéni elbírálás 

0003, 0004: nem fogadunk 

0005: SNI, BTMN 

mailto:titkarsag@szepi.hu
http://www.szepi.hu/
mailto:zsova@szepi.hu
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A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. számú 

mellékletének megfelelően 2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga 0001, 0002, 0003, 0004, 0005: Központilag 

kiadott egységes, kompetenciaalapú 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga 

magyar nyelvből és matematikából. 

Írásbeli vizsga helye és 

időpontja 

Dugonics András Piarista Gimnázium tantermei 

0001- 0005: 2017. január 21. 10. 00 

Szóbeli felvételi vizsga 0001, 0005: A szóbeli beszélgetés keretében 

fölmérjük a jelentkezők és családjuk nyitottságát 

értékeinkre. A beszélgetés nem szaktárgyi jellegű, 

egy adott, ismeretlen szöveg alapján értékeljük a 

jelentkező szövegértési, kommunikációs, tanulási 

képességeit, valamint hitbeli jártasságát.  

A beszélgetés a felvételizők rangsorolásában nem 

játszik szerepet.* 

0002: A szóbeli felvételi külön felkészülést nem 

igényel, az általános sportműveltséget méri. 

A felvételi témakörei:  

Versenyeredmények 

Rendszeres sportolás 

Sport és tanulás kapcsolata 

Kommunikációs képesség 

Motiváció* 

0003: Az angol nyelvű szóbeli felvételi: Az 

életkornak megfelelő tartalmú rövid szöveg (fel) 

olvasása, megértése értő kérdések alapján 

(szókincs, nyelvtan: szófajok, igeidők), valamint 

rövid társalgás a következő témák alapján:  

Témakörök:  

1. személyes bemutatkozás  

2. családtagok, testvérek, rokonság  

3. iskola, tanulás  

4. hobbik, sport, szabadidő  

5. otthon bemutatása  

6. tágabb lakóhely (város, falu) bemutatása  

7. egy napod (hétköznap, hétvége)  

8. alapvető ismeretek a célnyelvi országokról.* 

A sikeres felvételihez szükséges nyelvtani 

szerkezetek listája: 

Present Tenses (Simple, Continuous, Perfect) 

Past Tenses (Simple, Continuous) 

Expressing future: will, going to 

Modals ( would, can, could, may, might, should) 
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Conditionals (zero, first, second) 

Gerund 

Infinitive 

Passive Voice in simple tenses 

Expressing obligations (must, have to) 

Expressing abilities (can, be able to) 

04: A német nyelvű szóbeli felvételi: Az 

életkornak megfelelő tartalmú rövid szöveg (fel) 

olvasása, megértése értő kérdések alapján 

(szókincs, nyelvtan: szófajok igeidők), valamint 

rövid társalgás a következő témák alapján:  

Témakörök:  

1. személyes bemutatkozás  

2. családtagok, testvérek, rokonság  

3. iskola, tanulás  

4. hobbik, sport, szabadidő  

5. otthon bemutatása  

6. tágabb lakóhely (város, falu) bemutatása  

7. egy napod (hétköznap, hétvége)  

8. alapvető ismeretek a célnyelvi országokról.* 

A sikeres felvételihez szükséges nyelvtani 

szerkezetek listája: 

Aussagesatz 

W-Frage 

Verneinung (nicht-kein…) 

bestimmte und unbestimmte Artikel im 

Nominativ, Akkusativ und Dativ 

Genitiv 

Komposita 

Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ und 

Dativ 

Possessivartikel im Nominativ, Akkusativ und im 

Dativ 

Präteritum von sein und haben 

Präpositionen (in, neben, unter, auf, vor, hinter, 

an, zwischen, bei, mit) 

Ordnungszahlen 

Modalverben (können, müssen, wollen, dürfen, 

mögen, sollen) 

Modalverben im Präteritum 

Perfekt: regelmäßige und unregelmäßige Verben 

Fragewort: welch- im Nominativ, Akkusativ und 

Dativ 

Komparation 

Häufigkeitsangaben (jeden Tag, manchmal, nie) 
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Imperativ 

Nebensätze mit weil, dass, ob 

Reflexivpronomen 

Zeitadverbien (zuerst, dann, danach) 

Verben mit Präpositionen (z.B. sich ärgern 

über+Akk) 

Relativsatz, Relativpronomen im Nominativ und 

Akkusativ 

Indefinita (niemand, wenige, viele, alle) 

*Valamennyi képzési területünkön fenntartjuk a 

jogot, hogy megfelelő, a bejutáshoz elegendő 

tanulmányi és felvételi eredmény ellenére is 

elutasítsuk azt a diákot, akiről a felvételi bizottság 

úgy dönt, hogy maga a felvételiző diák és/vagy 

annak családja nem nyitott iskolánk alapértékeire.  

A felvételi döntés alapja 0001: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok 

összegét és ez alapján sorba rendezzük a 

jelentkezőket. 

Hozott pontok: 6. osztály félévi jegyei: magyar 

nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, 

matematika, természetismeret, egy idegen nyelv  

5 x 5 = 25 pont, ez az összpontszám 20 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 

szerzett pont: 100 pont, az összpontszám 80 %-a. 

Teljes pontszám: 125 pont 

Megjegyzés a hozott pontok esetében: Ha a 

jelentkezőnek mentessége van valamelyik tan-

tárgyból (pl. idegen nyelv, stb.), annak a tan-

tárgynak a teljes pontszámát kapja. 

2. Pontazonosság esetén a Magyarországon 

működő, egyházi fenntartású általános iskolákból 

érkező diákok eredményét vesszük figyelembe. 

3. Pontazonosság esetén a szegedi vagy Szeged 

környéki több szerzett ponttal rendelkező tanulót 

soroljuk előrébb. 

4. Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a 

diákot részesítjük előnyben, akinek valamely 

testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 

testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója 

volt. 

5. A szóbeli meghallgatás keretében fölmérjük a 

jelentkezők és családjuk nyitottságát értékeinkre. 

A beszélgetés nem szaktárgyi jellegű, egy adott, 

ismeretlen szöveg alapján értékeljük a jelentkező 

szövegértési, kommunikációs, tanulási 
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képességeit, valamint hitbeli jártasságát. A 

beszélgetés a felvételizők rangsorolásában nem 

játszik szerepet. 

0002: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok 

összegét és ez alapján sorba rendezzük a je-

lentkezőket. 

Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar 

nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, ma-

tematika, testnevelés, egy idegen nyelv 5 x 5 = 25 

pont, ez az összpontszám 19 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 

szerzett pont: 100 pont, az összpontszám 74 %-a, a 

szóbeli vizsgán szerzett pont: 10 pont, ez az 

összpontszám 7 %-a.   

Teljes pontszám: 135 pont. 

Megjegyzés a hozott pontok esetében: Ha a 

jelentkezőnek mentessége van valamelyik 

tantárgyból (pl. idegen nyelv, stb.), annak a 

tantárgynak teljes pontszámát kapja. 

2.  Figyelembe vesszük az alkalmassági vizsga 

eredményét.  

Az alkalmassági vizsga hét elemből áll: 30 m-es 

futás szabályos térdelőrajttal, 1000 m futás, 

helyből távolugrás, kislabdahajítás, tornagya-

korlat: mérlegállás, gurulóátfordulás előre, hátra, 

tarkóállás, szlalom labdavezetés, kötél- vagy 

rúdmászás. 

3. Pontazonosság esetén a Magyarországon 

működő, egyházi fenntartású általános iskolákból 

érkező diákok eredményét vesszük figyelembe. 

4.  Pontazonosság esetén a válogatott sportolók 

eredményét vesszük figyelembe 

5. Pontazonosság esetén a szegedi vagy Szeged 

környéki több szerzett ponttal rendelkező tanulót 

soroljuk előrébb. 

6. Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a 

diákot részesítjük előnybe, akinek valamely 

testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 

testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója 

volt. 

0003: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok 

összegét és ez alapján sorba rendezzük a je-

lentkezőket. 

Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar 

nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, 



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

118 

matematika, biológia, angol nyelv 5 x 5 = 25 pont, 

ez az összpontszám 15 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 

szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 61 %-

a, a szóbeli vizsgán szerzett pont: 40 pont, ez az 

összpontszám 24 %-a. 

Teljes pontszám: 165 pont 

2. Pontazonosság esetén a Magyarországon 

működő, egyházi fenntartású általános iskolákból 

érkező diákok eredményét vesszük figyelembe. 

3. Pontazonosság esetén a szegedi vagy Szeged 

környéki több szerzett ponttal rendelkező tanulót 

soroljuk előrébb. 

4. Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a 

diákot részesítjük előnyben, akinek valamely 

testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 

testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója 

volt. 

0004: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok 

összegét és ez alapján sorba rendezzük a 

jelentkezőket. 

Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar 

nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, 

matematika, biológia, német nyelv 5 x 5 = 25 pont, 

ez az összpontszám 15 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 

szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 61 %-

a, a szóbeli vizsgán szerzett pont: 40 pont, ez az 

összpontszám 24 %-a. 

Teljes pontszám: 165 pont 

2. Pontazonosság esetén a Magyarországon 

működő, egyházi fenntartású általános iskolákból 

érkező diákok eredményét vesszük figyelembe. 

3. Pontazonosság esetén a szegedi vagy Szeged 

környéki több szerzett ponttal rendelkező tanulót 

soroljuk előrébb. 

4. Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a 

diákot részesítjük előnyben, akinek valamely 

testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 

testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója 

volt. 

0005: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok 

összegét és ez alapján sorba rendezzük a je-

lentkezőket. 
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Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar 

nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, 

matematika, biológia, egy idegen nyelv 5 x 5 = 25 

pont, ez az összpontszám 20 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 

szerzett pont: 100 pont, az összpontszám 80 %-a. 

Teljes pontszám: 125 pont 

Megjegyzés a hozott pontok esetében: Ha a 

jelentkezőnek mentessége van valamelyik 

tantárgyból (pl. idegen nyelv, stb.), annak a 

tantárgynak teljes pontszámát kapja. 

2. A hátrányos helyzetű tanulók az összes 

pontszámuk 1,1-szeres értékével kell, hogy 

szerepeljenek. 

Pontszámazonosság esetén először a halmozottan 

hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulót 

részesítjük előnyben. 

Kérjük a hátrányos helyzet, illetve rászorultság 

igazolását. 

3. Pontazonosság esetén a Magyarországon 

működő, egyházi fenntartású általános iskolákból 

érkező diákok eredményét vesszük figyelembe. 

4. Pontazonosság esetén a szegedi vagy Szeged 

környéki több szerzett ponttal rendelkező tanulót 

soroljuk előrébb. 

5. Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a 

diákot részesítjük előnyben, akinek valamely 

testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 

testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója 

volt. 

6. A szóbeli meghallgatás keretében fölmérjük a 

jelentkezők és családjuk nyitottságát értékeinkre. 

A beszélgetés nem szaktárgyi jellegű, egy adott, 

ismeretlen szöveg alapján értékeljük a jelentkező 

szövegértési, kommunikációs, tanulási 

képességeit, valamint hitbeli jártasságát. A 

beszélgetés a felvételizők rangsorolásában nem 

játszik szerepet. 

A szóbeli felvételi vizsgák 

tervezett helye és időpontja 

Dugonics András Piarista Gimnázium 

0001, 0002, 0003, 0004, 0005: 

2017. február 24. péntek, 15 óra 

2017. február 25. szombat, 9 óra 

2017. február 28. kedd, 15 óra 

2017. március 3. péntek, 15 óra 

2017. március 4. szombat, 9 óra 
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0002: Az alkalmassági gyakorlati vizsga 

ugyanezeken a napokon, a Gimnázium 

tornatermében lesznek. 

A felvételről való értesítés 

módja és időpontja 

Írásbeli eredményről: 2017. február 9. 

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2017. március 10. 

Végleges felvételi jegyzék: 2017. április 7. 

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 

jelentkezőknek: 2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

0001, 0002, 0003, 0004, 0005: Emelt szintű 

érettségire felkészítés magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, 

földrajz, rajz, ének, informatika, testnevelés és 

idegen nyelv tantárgyakból. 

Emelt óraszámú képzés 0001: első idegen nyelv, természettudományos 

tárgyak, történelem 

0003: angol nyelv 

0004: német nyelv 

0005: természettudományos tárgyak vagy 

történelem 

Oktatott idegen nyelvek 0001, 0002, 0003, 0004, 0005: Angol, német, 

francia, latin, olasz, spanyol 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Csak a Piarista Gimnáziumba jelentkező lá-

nyoknak és fiúknak biztosítunk elhelyezést is-

kolánk kollégiumában. 

Nyílt napok időpontjai 2016. november 15. kedd: 16. 30 óra 

2017. február 7. kedd: 17 óra 

Egyéb fontos tudnivalók 0001: A tanulmányi területek átjárhatósága miatt 

a nyolcosztályos gimnáziumokból is várjuk a 

jelentkezőket! 

0003-0004-0005: A három képzés egy osztályt 

fog alkotni. 

0003-0004: A képzés minimum 8 fő jelentkezés 

esetén indul. 

0003: A jelentkezőktől minimum A2, maximum 

B1 szintű nyelvtudást várunk 

0004: A jelentkezőktől minimum A1+ szintű 

nyelvtudást várunk 

A képzéseink jellemzői: 

0001:  

- 7. és 8. évfolyamon emelt óraszámú, emelt szintű 

képzés matematikából.  

- 7. és 8. évfolyamon természettudományos 

laborgyakorlatok. 
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- 7. évfolyamtól emelt szintű nyelvoktatás. A 

tanulmányi területen oktatott idegen nyelvek: 

angol, német, 9. évfolyamtól második nyelvként 

választható a francia, latin, olasz, spanyol. 

- 9. és 10. évfolyamon öt képességterületen 

választható emelt óraszámú képzés (matematika, 

fizika, biológia, kémia, történelem). 

- 11. és 12. évfolyamon fakultációs keretek között 

emelt szintű érettségire felkészítés. 

- Csoportbontásban oktatjuk a matematika, idegen 

nyelv, informatika, művészeti tárgyakat. 

- Diákjaink heti két órában, az órarendbe illesztve 

hittant tanulnak. 

- Jól felszerelt szaktantermek és laborok a biológia, 

a fizika, az informatika, a kémia tantárgyak 

oktatásának eszközei. 

- A nyolcadik évfolyam befejezése után diákjaink 

a helyi tantervben meghatározott módon, 

felvételi vizsga nélkül lépnek a kilencedik 

évfolyamra.  

0002: 

- Olyan osztálytípus, amely sportoló-, élsportoló 

fiatalok nevelését-oktatását vállalta fel. 

- Iskolánk speciális adottságai: 

- élsportolói státusz szerezhető, 

- mentortanár segít, 

- csoportbontásos testnevelés oktatás, 

- az iskola területén elhelyezkedő kollégium, 

- nemzetközi méretű, modern sportcsarnok, 

- sportpályák, 200 m körpályás rekortán 

futópálya áll rendelkezésre. 

- Különböző szinten sportoló fiataloknak ajánljuk 

ezt az osztálytípust: 

1. Azoknak a tanulóknak, akik még nem találták 

meg a képességeiknek megfelelő sportágat, 

segítünk a gyermekek alkati és pszichikai 

tulajdonságainak legjobban megfelelő sportág 

kiválasztásában. A szegedi sportegyesületekkel 

kötött együttműködési szerződések révén, az 

edzőkkel kapcsolatot tartva tudjuk Őket 

sportegyesületekhez irányítani. 

Ezek a sportegyesületek: 

- EDF DÉMÁSZ Szeged Vízisport Egyesület 

- Muréna Szegedi Úszó-és Búvárklub 

- NATURTEX-SZTE-SZEDEÁK KE 
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- Pick Szeged 

- Szegedi Úszó Egylet 

- Szegedi Vízipóló Suli 

- SZKKSE Női Kézilabda Egyesület 

- SZVSE 

-Tuti Korcsolyázó Közhasznú Sport Egyesület 

2. Azoknak a tanulóknak, akik hetente 3-5 

délutáni edzésen és rendszeres hétvégi 

versenyeken vesznek részt, segítséget nyújt a 

tanulás és a sport tevékenység összehangolásában. 

Az osztályokban heti 5 órában, csoportbontásban – 

egyéni sportokkal és csapatsportokkal foglalkozó 

tanulók csoportja - történik a testnevelés oktatása, 

a magasabb szintű testnevelés képzés érdekében, 

amely feltétele a különböző sportágakban a 

kiemelkedő eredmények elérésének. 

3. Azoknak a tanulóknak, akik kiemelkedő 

sporteredményekkel rendelkeznek, nekik nyújt 

segítséget a tanulás és az élsport tevékenységek 

összehangolásában - ennek feltétele iskolánkban 

az élsportolói cím elnyerése. Az élsportolói 

státusszal rendelkező tanulóink egyénre szabottan 

- a sportáguk követelményeinek és a tanulási 

képességeiknek megfelelően - kérhetnek 

segítséget az iskolai hiányzásaik és a tanulmányi 

munkájuk összeegyeztetésében (egyéni 

beszámolások egyeztetése szaktanárokkal). Ebben 

a mentortanárok segítik a tanulók – szülők - 

tanárok együttes munkáját. Feladatuk a 

kiemelkedő sporteredményeket elérő tanulók 

segítése, sporteredményeik figyelemmel kísérése. 

- Iskolánk szellemisége, piarista lelkisége is 

vonzó lehet a sportoló fiatalok szüleinek, amely 

befolyásolja döntésüket. A tanulóink 

sporttevékenységének figyelemmel kísérése 

mellett tanáraink a tanulmányi eredményeikre is 

figyelnek. Sok esetben bebizonyosodott, hogy a 

sport ezeknek a fiatal lányoknak/fiúknak egy 

megtartó erő, ami a tanulásukra is visszahat. 

Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelv, 

informatika és a művészeti tárgyakat.  

- A csoportbontásban történő testnevelés oktatás a 

magasabb szintű fizikai terhelést biztosítja, 

amely feltétele a kiemelkedő eredmények 

elérésének a különböző sportágakban.  
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- A tanulmányi területen oktatott idegen nyelvek: 

angol, német, francia, latin, olasz, spanyol. -- 

Diákjaink órarendbe illesztve hittant tanulnak. 

- A kiemelkedően sportoló tanulóknak az Országos 

Diákolimpián elért I-III. helyezésért a 

felsőoktatási intézményekre jelentkezésükkor 10 

többletpontot jár, bármely szakirányra 

jelentkeznek.  

Főbb iskolai sikeres sportágak: 

- minden évben a IV. és V. korcsoportos kézilabda 

csapatunk országos döntőben dobogós helyezést 

értek el; 

- az atlétika országos diákolimpia döntőjébe 

rendszeresen bejutnak iskolánk tanulói, a legjobb 

eredményt – első hely – 2013-2014-es tanévben 

az V. korcsoportos fiú mezei futócsapatunkérte 

el, majd képviselte a nemzeti színeket az izraeli 

mezei világbajnokságon; 

- korosztályos válogatott tanulóink triatlon, 

evezés, sakk, gyorskorcsolya, vízilabda, kajak-

kenu, búvárúszás, taekwondo és úszás 

sportágakban képviselték és képviselik isko-

lánkat. 

- A sportban előforduló sérülések lehetősége, a 

kiemelkedő sporteredmények elmaradása a 

szülőket, 11. évfolyamon már gyerekeket is 

inkább a továbbtanulás felé fordítja. A 11. 

évfolyamtól kötelezően felvett emelt tantárgyak 

segítenek ebben. A sporttagozaton elsősorban az 

erős, középszintű érettségi megszerzése a cél, de 

vannak olyan kiemelkedő képességű, céltudatos 

tanulóink - a sporttagozaton is - akik emelt szintű 

érettségire felkészülést igényelnek a 

továbbtanulásukhoz. Iskolánk továbbtanulási 

mutatói alapján erre felkészült, segíteni tudja 

tanulóinkat. Az emelt tantárgyak közül többen a 

biológia tárgyat választják emelt óraszámban, de 

kémia, fizika és földrajz tantárgyakból is 

rendszeresen érettségiznek a sporttagozaton 

tanulók. A testnevelési irány mellett népszerű 

ebben az osztálytípusban a katonai, rendészeti 

pálya. Ezeken a területeken a testnevelés 

érettségi mellett történelem vagy biológia a 

választható tantárgy. Előrehozott érettségi 

vizsgát lehet tenni nyelvből és informatikából, 
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amely a 12. évfolyamon segítség jelenthet az 

érettségire felkészülésnél. A testnevelés órákon a 

tanulókat emelt szintű testnevelés érettségire 

készítjük fel.  

- Egyéni elbírálás alapján: A képzési területre 

jelentkezhetnek a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő 

diákok. Az esélyegyenlőséget a tanuló és a szülő 

előzetes jelzése alapján biztosítjuk. Ennek 

figyelembe vételéhez az írásbeli szakértői 

vélemény csatolása szükséges. 

0003:  

-  Angol nyelvből évfolyamonkénti heti óraszám: 

9.-ben 6 óra, 10.-ben 5 óra, 11-ben 4 óra, 12.-ben 

3 óra. 

- A képzés célja felkészíteni a tanulókat arra, hogy 

majd érettségi után szakterületükön, 

Magyarországon vagy angol nyelvterületen 

nyelvtudásukat kamatoztatni tudják. 

- Célunk: legkésőbb a 11. évfolyam végén a B2 

szintű komplex nyelvvizsga vagy az előrehozott 

érettségi.  

- 11. és 12. évfolyamon fakultációs keretek között 

emelt szintű érettségire felkészítés. 

- Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelv, 

informatika és a művészeti tárgyakat.  

- A tanulmányi területen oktatott második idegen 

nyelvek: német, francia, latin, olasz, spanyol.  

- Diákjaink heti két órában, az órarendbe illesztve 

hittant tanulnak. 

- Jól felszerelt szaktantermek és laborok a biológia, 

a fizika, az informatika, a kémia tantárgyak 

oktatásának eszközei. 

0004: 

- Német nyelvből évfolyamonkénti heti óraszám: 

9.-ben 6 óra, 10.-ben 5 óra, 11-ben 4 óra, 12.-ben 

3 óra. 

- A képzés célja felkészíteni a tanulókat arra, hogy 

majd érettségi után szakterületükön, 

Magyarországon vagy német nyelvterületen 

nyelvtudásukat kamatoztatni tudják. 

- Célunk: legkésőbb a 11. évfolyam végén a B2 

szintű komplex nyelvvizsga vagy az előrehozott 

érettségi.  
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- 11. és 12. évfolyamon fakultációs keretek között 

emelt szintű érettségire felkészítés. 

- Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelv, 

informatika és a művészeti tárgyakat.  

- A tanulmányi területen oktatott második idegen 

nyelvek: angol, francia, latin, olasz, spanyol.  

- Diákjaink heti két órában, az órarendbe illesztve 

hittant tanulnak. 

- Jól felszerelt szaktantermek és laborok a biológia, 

a fizika, az informatika, a kémia tantárgyak 

oktatásának eszközei. 

0005: 

- 9. és 10. évfolyamon fakultatívan választható a 

tehetséggondozó, emelt szintű természet-

tudományos (biológia vagy kémia vagy fizika) 

vagy történelem képzés, aki nem választ ilyet, 

annak kötelező a tanulásmódszertani 

foglalkozás. 

- 11. és 12. évfolyamon fakultációs keretek között 

emelt szintű érettségire felkészítés. 

- Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelv, 

informatika és a művészeti tárgyakat.  

- A tanulmányi területen oktatott idegen nyelvek: 

angol, német, francia, latin, olasz, spanyol.  

- Diákjaink heti két órában, az órarendbe illesztve 

hittant tanulnak. 

- Jól felszerelt szaktantermek és laborok a biológia, 

a fizika, az informatika, a kémia tantárgyak 

oktatásának eszközei. 

- A felvételi vizsgán a sajátos nevelési igényű 

(mozgásszervi, érzékszervi, hallásfogyatékos, 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral: súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral), valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő diákok 

esélyegyenlőségét a tanuló és a szülő előzetes 

jelzése alapján biztosítjuk. Ennek figyelembe 

vételéhez az írásbeli szakértői vélemény 

csatolása szükséges. 
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Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 040365 

 

Cím 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76. 

Telefonszám 62/420-248 

Fax 62/420-577 

E-mail mkarolinaiskola@gmail.com  

Honlap www.karolinaiskola.hu  

Intézményvezető neve Szegedi Ágnes  

Intézményvezető e-mail címe szegedi.agnes@karolinaiskola.hu   

Pályaválasztási felelős neve Horváthné Hodács Zsuzsanna 

Pályaválasztási felelős e-mail címe hodacszs@karolinaiskola.hu   

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Nyolcévfolyamos 0001 nappali 8 34 

Négyévfolyamos  0002 nappali 4 34 

 

Szükséges iskolai végzettség 01: Általános iskola 4. évfolyam elvégzése 

02: Általános iskolai 8. évfolyam elvégzése 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés SNI-s, ill. BTMN-es tanulók képzése az 

alapító okiratban meghatározott mértékben 

integráltan folyik. 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga 01, 02: Központi magyar nyelv és matematika 

Szóbeli felvételi vizsga 01: Szövegértési kompetenciák felmérése, 

motivációs beszélgetés 

A felvételi döntés alapja 01: Az írásbeli felvételi vizsga eredménye 

(50%), a tanulmányi eredmény (magyar nyelv 

és irodalom, matematika, környezet, idegen 

nyelv 4. évfolyam félévi eredmény) (25%), 
szóbeli meghallgatás 25%.  

02: A tanulmányi eredmény (magyar nyelv és 

irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv, természetismeret vagy biológia vagy 

mailto:mkarolinaiskola@gmail.com
http://www.karolinaiskola.hu/
mailto:szegedi.agnes@karolinaiskola.hu
mailto:hodacszs@karolinaiskola.hu
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földrajz vagy fizika vagy kémia 5., 6., 7. évfo-

lyam év végi, 8. évfolyam félévi eredmény) 

(50 %) és az írásbeli felvételi vizsga 
eredménye (50%) 

A szóbeli felvételi vizsgák 

tervezett helye és időpontjai 

Szóbeli meghallgatás:  

2017. február 21. (kedd), 2017. március 3. 

(péntek), 2017. március 4. (szombat).  

helyszín: Szeged, Szentháromság u. 70-76. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A felvételi jegyzékről információt kaphatnak 

iskolánk titkárságán, valamint az iskola 

honlapján 2017. 03. 10-től. A felvételről a 

jogszabályokban rögzítettek szerint 2017. 04. 

26-ig értesítést kapnak a jelentkezők. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

01, 02: A jelentkezők számától függően 

bármely oktatott tantárgyból. 

Emelt óraszámú képzés 01, 02: Idegen nyelvek, matematika, emellett 

10. évfolyamtól egyéni tanulmányutak kereté-

ben specializációt választhatnak a diákok 

biológia, kémia, fizika, történelem, magyar 

irodalom és nyelvtan, infotmatika és idegen 
nyelv tantárgyakból. 

Oktatott idegen nyelvek 1. nyelv: angol/német 

2. nyelv: angol/német/francia/olasz 
3. nyelv: latin 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Saját kollégiumunkban tudunk elhelyezést 
biztosítani. 

Nyílt napok időpontjai 2016. november 17.( csütörtök) 

Egyéb fontos tudnivalók Mindkét tanulmányi területre való jelentkezés 

esetén személyes beszélgetés keretében 

tájékozódunk a jelentkezők motivációs és 
vallási hátteréről.  

Az iskola fenntartója: a Boldogasszony Isko-
lanővérek szerzetesrend. 

Célunk tanulóink teljes, harmonikus szemé-

lyiséggé válását elősegíteni, ezért az oktatás 

mellett nagy hangsúlyt fektetünk szabadidős, 

közösségépítő, személyiségfejlesztő progra-

mok szervezésére, a személyiségközpontú 

nevelésre. 
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Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Szegedi 

Tagintézménye 
OM azonosító száma: 201410 

 

Cím 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5 

Telefonszám 62/543-533 

Fax 62/543-534 

E-mail titkarsag.szeged@szbi.hu  

Honlap www.szbi.hu  

Intézményvezető neve Hardi Gábor Titusz főigazgató 

Intézményvezető e-mail címe titusz@osb.hu  

Pályaválasztási felelős neve Juhász Róbert tagintézmény igazgató 

Pályaválasztási felelős e-mail címe juhasz.robert@szbi.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Általános gimnázium 0070 esti 4+1 30 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Hagyományos postai levélben, a jelentkező 
által megadott címre, 2016. augusztus 29-ig. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Nincs 

Emelt óraszámú képzés Matematika, magyar nyelv és irodalom 

Oktatott idegen nyelv Angol (igény esetén német) 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Nincs 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 19. 10.00-14.00 

2016. november 16. 15.00 

 

mailto:titkarsag.szeged@szbi.hu
http://www.szbi.hu/
mailto:titusz@osb.hu
mailto:juhasz.robert@szbi.hu
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SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport Kódszám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Informatika Informatika 0071 nappali 4+1 32 

Kereskedelem 
Kereskedelem-

marketing 
0072 nappali 

4+1 24 

Turisztika Idegenforgalom 0073 nappali 4+1 24 

Sport Oktatás 0074 nappali  4-1 24 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvétel az általános iskolai jegyek, eredmé-

nyek alapján történik. 

A felvételről való értesítés 

módja és időpontja 

A jelentkező által megadott címre küldött 

hagyományos postai levélben és emailben, 

2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember. 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen 

nyelv, biológia, földrajz, történelem 

Emelt óraszámú képzés Matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen 

nyelv 

Oktatott idegen nyelvek Angol/német, latin 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

71: Fizika 

72: Idegen nyelv 

73: Földrajz 

74: Biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

71: Irodai informatikus 52 481 02 

72: Eladó 34 341 01 

73: Szállodai recepciós 55 812 01 

74: Sportmasszőr 55 813 01 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban 
Nyílt napok időpontjai 2016. október 19. 10.00-14.00 

2016. november 16. 15.00 
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SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőség  8 osztályos általános iskolai végzettséggel rendelke-

ző tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A 
képzés 

időtarta

ma 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Elektronika Villanyszerelő 34 522 04 0077 nappali 3+2 34 

Informatika 
Számítógépszerelő -

karbantartó 
34 523 02 0076 nappali 3+2 34 

Kereskedelem Eladó 34 341 01 0075 nappali 3+2 34 

Szociális 
Szociális gondozó-, 

ápoló 
34 762 01 0078 nappali 3+2 34 

 
Szükséges iskolai végzettség 8. évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmények Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési 

nehézséggel küzdő tanulók jelentkezését is 

várjuk, számukra külön fejlesztő foglalkozáso-

kat tartunk. 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvétel az általános iskolai jegyek, eredmé-
nyek alapján történik. 

A felvételről való értesítés 

módja és időpontja 

A jelentkező által megadott címre küldött 

hagyományos postai levélben és emailben, 
2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember. 1. 

Oktatott idegen nyelv Angol (igény esetén német) 

A tanulmányokat záró vizsga Az első félév végén szintvizsga, a képzés vé-
gén szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 19. 10.00-14.00 

2016. november 16. 15.00 

Egyéb fontos tudnivalók A gyakorlati képzés az első évben iskolai tan-

műhelyben történik. Sikeres szintvizsga után a 

képzés külső gyakorlóhelyeken tanulószerző-
dés alapján folytatódik. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 10. évfolyamot elvégzett tanulók 

számára 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Elektronika Villanyszerelő 34 522 04 nappali, esti 2 34 

Informatika 
Számítógépszerelő -
karbantartó 

34 523 02 nappali, esti 2 34 

Kereskedelem Eladó 34 341 01 nappali, esti 2 34 

Szociális 
Szociális gondozó-, 

ápoló 
34 762 01 nappali, esti 2 34 

 

Szükséges iskolai végzettség Befejezett 10. évfolyam 

Alkalmassági követelmények Egészségi alkalmasságot igazoló orvosi 
vélemény 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Az iskola által biztosított jelentkezési lapon 
2017. 08.21-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvétel a korábbi iskolai eredmények 
alapján történik. 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

A jelentkező által megadott címre küldött 

hagyományos postai levélben és emailben, 
2017. augusztus 24-ig. 

A képzés kezdete 2017.09.01 

Oktatott idegen nyelv Nincs 

A tanulmányokat záró vizsga Az első félév végén szintvizsga, a képzés vé-
gén szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Nincs 

Nyílt nap Nincs 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Informatika 
Számítógép 
szerelő- 

karbantartó 
33 523 02 esti 2 28 

Kereskedelem 
Logisztikai 
ügyintéző 

54 345 01 nappali, esti  2 28 

Közgazdaság 

Pénzügyi- 

számviteli 

ügyintéző 
54 344 01 esti 2 28 

Idegenforgalom Idegen vezető 54 812 01 nappali, esti 2 28 

Informatika 
Informatikai 

rendszergazda 
54 481 04 nappali, esti 2 28 

 
Szükséges iskolai végzettség Befejezett 12. évfolyam és érettségi vizsga 

Alkalmassági követelmények Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Az iskola által biztosított jelentkezési lapon, az 
azon szereplő időpontig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvétel a korábbi iskolai eredmények 
alapján történik. 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

A jelentkező által megadott címre küldött 

hagyományos postai levélben és emailben, 
2017. augusztus 24-ig. 

A képzés kezdete 2017.09.01 

Oktatott idegen nyelv Nincs 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Nincs 

Nyílt nap Nincs 
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Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202742 

 
Cím 6725 Szeged, Szabadkai út 3. 

Telefonszám 62/548-964 

Fax 62/548-964 

E-mail fodor@fodorj-szeged.sulinet.hu 

Honlap http://fjk.sulinet.hu 

Intézményvezető neve Dombovári Tamás 

Intézményvezető e-mail címe tamas@fodorj-szeged.sulinet.hu 

Pályaválasztási felelős neve Kocsondi Antónia Márta 

Pályaválasztási felelős e-mail címe antonia@fodorj-szeged.sulinet.hu  

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat 
Szakma-

csoport 

Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Élelmiszeripar Élelmiszeripar  0001 nappali 4+1 80 

Agrárgépész Élelmiszeripar  0006 nappali 4+1 12 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Általános orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés* Fogadunk SNI és BTM-N tanulókat 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja 

 

60 pont az általános iskolai eredmények 

(magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, fizika, kémia és biológia 

tantárgyak 7. tanévvégi és 8. tanév félévi 
eredményei) alapján.  

Amennyiben a felvételiző a felsorolt 

tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet 

az általános iskolában, az adott tantárgyból a 
többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be. 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül 

előnyben részesülnek a halmozottan hátrányos 
helyzetűek. 

mailto:fodor@fodorj-szeged.sulinet.hu
http://fjk.sulinet.hu/
mailto:tamas@fodorj-szeged.sulinet.hu
mailto:antonia@fodorj-szeged.sulinet.hu
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A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkezőt és az általános iskolát 

hagyományos postai levélben, írásban 
értesítjük  

2017. április 26-ig 

A képzés kezdete A 2017/2018. tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Kémia, mikrobiológia, higiénia és 
minőségbiztosítás 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 
Kémia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga + szakmai bizonyítvány 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

Élelmiszeripari higiéniai és 

minőségbiztosítási munkatárs 

Gyártósori gépész 
Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 12., november 9., december 7. 

 mindegyik napon 14:30-tól 

Egyéb fontos tudnivalók Kiemelt figyelmet fordítunk az SNI, HHH 

tanulókra, számukra egyénre szabott 
programokat biztosítunk. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 évfolyamos általános iskolai végzettséggel 

rendelkező tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Élelmiszeripar 
Húsipari 

termékgyártó 
34 541 03 0002 nappali 3+2 66 

Élelmiszeripar Pék 34 541 04 0003 nappali 3+2 66 

Élelmiszeripar 
Tejipari 

szakmunkás 
34 541 10 0004 nappali 3+2 33 

Élelmiszeripar 
Tartósítóipari 
szakmunkás 

34 541 09 0005 nappali 3+2 33 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Szakmai orvosi alkalmassági vizsgálat 

Integrált felkészítés* Fogadunk SNI és BTM-N tanulókat 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 
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számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Max. 60 pont az általános iskolai eredmények 

(magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, fizika, kémia és biológia 

tantárgyak 7. évfolyam tanévvégi és 8. 
évfolyam félévi eredményei) alapján.  

Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantár-

gyak valamelyikéből nem szerzett jegyet az 

általános iskolában, az adott tantárgyból a 

többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be. 

Összesen 60 pont. 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül 

előnyben részesülnek a halmozottan hátrányos 
helyzetűek. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkezőt és az általános iskolát 

hagyományos postai levélben, írásban 
értesítjük 2017. április 26-ig 

A képzés kezdete 
A 2017/2018. tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 12., november 9., december 7. 

mindegyik napon 14:30-tól 

Egyéb fontos tudnivalók Saját tanműhelyek, ingyenes gyakorlati 

képzés, külföldi szakmai gyakorlati lehetőség. 

Szakmától függően: tanulmányi ösztöndíj 

(húsipari termékgyártó) vagy tanulószerződés 

(pék, tejes, konzerves) (ösztöndíj, munkaruha, 

étkezési~, utazási~ támogatás) 
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ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában, a 11. évfolyamos/szakmunkás 

végzettséggel rendelkező tanulók számára, érettségire felkészítés 

Ágazat Képzési forma 
A képzés időtartama 

(tanév) 
Felvehető létszám 

(fő) 

Agrár nappali 2 75 

 
Szükséges iskolai végzettség Szakiskolai szakmai végzettség (régi, 

modulos, komplex) 

Eü. alkalmassági követelmények Általános orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés* Fogadunk SNI és BTM-N tanulókat 

A jelentkezés módja és határideje Iskolai jelentkezési lapon  

2017. augusztus 15-ig postai úton 

vagy személyesen 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkezők között a 11. évfolyam 

tanulmányi eredménye alapján állítjuk 
fel a sorrendet. 

A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

Hagyományos postai levélben, írásban  

2017. augusztus 31-ig 

A képzés kezdete A 2017/2018. tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 
Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 12., november 9., 

december 7. mindegyik napon 14:30-

tól 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Agrár 
Élelmiszeripari 
technikus 

54 541 02 nappali 2 80 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga 

Eü. alkalmassági követelmények Szakmai orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés* Fogadunk SNI és BTM-N tanulókat 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Az iskolától beszerzett jelentkezési lapon  

2017. augusztus 15-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A 12. tanévvégi, illetve az érettségi vizsga 

átlageredménye 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Hagyományos postai úton, írásban 

2017. augusztus 31-ig 

A képzés kezdete A 2017/2018. tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 
Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 12., november 9., december 7.  

mindegyik napon 14:30-tól 
Egyéb fontos tudnivalók A gyakorlati képzési helyeket az iskola 

biztosítja saját húsipari-, sütőipari-, gépész 

tanműhelyében, illetve élelmiszervizsgálati 

laboratóriumában. Külföldi szakmai gyakorlati 
lehetőség (Franciaország, Finnország).  
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 15. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Agrár 
Sütő- és cukrászipari 
szaktechnikus 

55 541 06 nappali 1 40 

 
Szükséges iskolai végzettség Élelmiszeripari technikusi végzettség (OKJ 

5454102) 

Eü. alkalmassági követelmények Szakmai orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés* Fogadunk SNI és BTM-N tanulókat 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Az iskolától beszerzett jelentkezési lapon  

2017. augusztus 15-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja a szakmai vizsga átlageredménye 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Hagyományos postai úton, írásban 

2017. augusztus 31-ig 

A képzés kezdete A 2017/2018. tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szaktechnikusi vizsga 
Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 12., november 9., december 7.  

mindegyik napon 14:30-tól 

Egyéb fontos tudnivalók A gyakorlati képzési helyeket az iskola 

biztosítja saját húsipari-, sütőipari-, gépész 

tanműhelyében, illetve élelmiszervizsgálati 

laboratóriumában. Külföldi szakmai gyakorlati 
lehetőség (Franciaország, Finnország).  
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Szegedi Szakképzési Centrum  

Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
OM azonosító száma: 203052/008 

 

Cím 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. 

Telefonszám 62/540-272 

Fax 62/471-859 

E-mail irodalev@krudy-szeged.hu  

Honlap www.krudy-szeged.hu  

Tagintézmény-vezető neve Gyömbér Márta 

Tagintézmény-vezető e-mail címe gyomber.marta@krudy-szeged.hu  

Pályaválasztási felelős neve Molnár Zoltán 

Pályaválasztási felelős e-mail címe molnar.zoltan@krudy-szeged.hu   

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

Képzési 

idő 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

XXVI. Kereskedelem 0841 nappali 4+1 32 

XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali 4+1 32 

XXVIII. Turisztika 0830 nappali 4+1 32 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Szakmai és egészségügyi alkalmasság (SZVK 

szerint) 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Általános iskolai tanulmányi eredmények 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, 2017.04.26. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Pedagógiai Program szerint 

Emelt óraszámú képzés Pedagógiai Program szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tárgy 

mailto:irodalev@krudy-szeged.hu
http://www.krudy-szeged.hu/
mailto:gyomber.marta@krudy-szeged.hu
mailto:molnar.zoltan@krudy-szeged.hu
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10-12. évfolyam: földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga, majd a +1 év után OKJ-s 

szakmai vizsga 
Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
Eladó  kereskedelem ágazat esetén 

Pincér  vendéglátóipar ágazat esetén 

Szállodai recepciós  turisztika ágazat 

esetén 

Kollégiumi elhelyezés Más középiskolák kollégiumaiban (Szegedi 

Városi Kollégium), jelentkezés egyénileg 

Nyílt nap időpontja 2016.10.13. 

2016.10.28. 

2016.11.09. 

2016.12.01. 17.00 óra 

2017.01.24. 15.00 óra 

Egyéb fontos tudnivalók A felvételnél figyelembe vett tantárgyak: 

magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, 

matematika, idegen nyelv, kémia, biológia, 

testnevelés. Hatodik osztálytól a nyolcadik 

osztály első félévéig (a készségtárgyak 

kivételével). 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Szakmacsoport 
Szakképe-

sítés 
OKJ szám 

Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció 

Eladó 34 341 01 0842 nappali 3+2 28 

Vendéglátás-turisztika Szakács 34 811 04 0832 nappali 3+2 56 

Vendéglátás-turisztika Cukrász 34 811 01 0833 nappali 3+2 24 

Vendéglátás-turisztika Pincér 34 811 03 0834 nappali 3+2 50 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 általános 

Alkalmassági követelmény Szakmai és egészségügyi alkalmasság (SZVK 

szerint) 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 
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A felvételi döntés alapja A felvétel feltétele a szakmai és egészségügyi 

alkalmasság. A felvételi döntés alapja az 

általános iskolai tanulmányi eredmények. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, 2017.04.26. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ-s szakmai vizsga, majd a +2 év után 

érettségi vizsga 
Kollégiumi elhelyezés Más középiskolák kollégiumaiban (Szegedi 

Városi Kollégium), jelentkezés egyénileg 

Nyílt nap időpontja 2016.10.13. 

2016.10.28. 

2016.11.09. 

2016.12.01. 17.00 óra 

2017.01.24. 15.00 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Szakmai felvételi elbeszélgetés időpontja: 
2017.02.22-23. 13 óra (minden 

jelentkezőnek kötelező!) 

SZAKKÉPZÉS 

A) Továbbtanulási lehetőségek érettségi végzettséggel rendelkező tanulók 

számára rendszerben a 11. évfolyamtól illetve 8 általános vagy 10 évfolyamos 

végzettséggel esti felnőttoktatásban 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció 

Eladó 34 341 01 
nappali/ 

esti 
2 44 

Vendéglátás-turisztika Szakács 34 811 04 
nappali/ 

esti 
2 68 

Vendéglátás-turisztika Cukrász 34 811 01 
nappali/ 

esti 
2 36 

Vendéglátás-turisztika Pincér 34 811 03 
nappali/ 

esti 
2 52 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi, illetve felnőttoktatás esetén 8. vagy 

10. osztály 

Alkalmassági követelmény Szakmai és egészségügyi alkalmasság (SZVK 

szerint) 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Az iskola titkárságán kapható, illetve az iskola 

honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 

2017.07.10-ig és 2017.08.31-ig folyamatosan. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 
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A felvételi döntés alapja A felvétel feltétele a szakmai és egészségügyi 

alkalmasság 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ-s szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Más középiskolák kollégiumaiban (Szegedi 

Városi Kollégium), jelentkezés egyénileg 

Nyílt nap időpontja 2016.10.13. 

2016.10.28. 

2016.11.09. 

2016.12.01. 17.00 óra 

2017.01.24. 15.00 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Szakmai felvételi elbeszélgetés időpontja: 
2017. június illetve 2017. augusztus hónap 

folyamán (minden jelentkezőnek kötelező!) 

– minden jelentkezőt személyesen 

értesítünk az időpontról. 

 

B) Továbbtanulási lehetőségek szakmai ágazati érettségi végzettséggel tanulók 

számára  

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

Képzési 
idő (év) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Kereskedelem Kereskedő 54 341 01 nappali 1 12 

Vendéglátóipar 
Vendéglátásszervező-

vendéglős 
54 811 01 nappali 1 12 

Turisztika 
Turisztikai szervező, 
értékesítő 

54 812 03 nappali 1 12 

Turisztika Idegenvezető 54 812 01 nappali 1 20 

 

Szükséges iskolai végzettség Szakmai ágazati érettségi vizsga 

Alkalmassági követelmények A Szakmai és Vizsgakövetelményekben 

(SZVK) rögzítettek szerint 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és ideje Az iskola titkárságán kapható, illetve az iskola 

honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 

2017.07.10-ig 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi döntés alapja Szakmai ágazati érettségi vizsga eredménye 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Írásban 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német, francia 
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A tanulmányokat záró vizsga OKJ-s szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Más középiskolák kollégiumaiban (Városi 

Kollégium), jelentkezés egyénileg 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016.10.13. 

2016.10.28. 

2016.11.09. 

2016.12.01. 17.00 óra 

2017.01.24. 15.00 óra 

 

C) Továbbtanulási lehetőségek érettségi végzettséggel (nem szakmai ágazati) 

tanulók számára  

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

Képzési 

idő (év) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Kereskedelem Kereskedő 54 341 01 
nappali/ 

esti 
2 20 

Vendéglátóipar 
Vendéglátásszervező-

vendéglős 
54 811 01 

nappali/ 

esti 
2 20 

Turisztika 
Turisztikai szervező, 
értékesítő 

54 812 03 
nappali/ 

esti 
2 20 

Turisztika Idegenvezető 54 812 01 
nappali/ 

esti 
2 20 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga 

Alkalmassági követelmények A Szakmai és Vizsgakövetelményekben 

(SZVK) rögzítettek szerint 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és ideje Az iskola titkárságán kapható, illetve az 

iskola honlapjáról letölthető jelentkezési 

lapon 2017.08.31-ig folyamatosan 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi döntés alapja Érettségi vizsga eredménye 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Írásban 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német, francia 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ-s szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Más középiskolák kollégiumaiban (Városi 

Kollégium), jelentkezés egyénileg 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016.10.13. 

2016.10.28. 

2016.11.09. 

2016.12.01. 17.00 óra 

2017.01.24. 15.00 óra 
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D) Továbbtanulási lehetőségek szakmai végzettséggel rendelkezők számára  

Ágazat Szakképesítés OKJ szám Képzési forma 
Képzési 

idő (év) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Vendéglátóipar 
Vendéglátó-

üzletvezető 
35 811 02 nappali/esti 1 42 

Vendéglátóipar Diétás szakács 35 811 03 nappali/esti 0,5 36 

 

Szükséges iskolai végzettség A vendéglátó-üzletvezető képzés esetében: 

- szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 

34 811 Szakács, 34 811 Pincér,  

- előírt gyakorlat: szakmai 

előképzettségben szerzett szakképesítéssel 

betölthető munkakörben szerzett legalább 

két éves gyakorlat 

A diétás szakács képzés esetében: 

- szakmai előképzettség: 34 811 04 Szakács 

- előírt gyakorlat: a szakács szakma 

munkaterületén a szakirányú képesítést 

megszerzését követően 2 év  

Alkalmassági követelmények A Szakmai és Vizsgakövetelményekben 

(SZVK) rögzítettek szerint (egészségügyi és 

pályaalkalmassági) 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és ideje Az iskola titkárságán kapható, illetve az 

iskola honlapjáról letölthető jelentkezési 

lapon 2017.08.31-ig folyamatosan 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi döntés alapja A szükséges iskolai végzettség megléte 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Írásban 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, német, francia 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ-s szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Más középiskolák kollégiumaiban (Városi 

Kollégium), jelentkezés egyénileg 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016.10.13. 

2016.10.28. 

2016.11.09. 

2016.12.01. 17.00 óra 

2017.01.24. 15.00 óra 
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Hansági Ferenc Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 029796 

 

Cím 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. 

Telefonszám 62/547-240 

Fax 62/547-240 

E-mail titkarsag@hansagi.sulinet.hu 

Honlap www.hansagiisk.hu 

Intézményvezető neve Keveiné Mészáros Erika 

Intézményvezető e-mail címe titkarsag@hansagi.sulinet.hu 

Pályaválasztási felelős neve Dóka Zoltán 

Pályaválasztási felelős e-mail címe zoltan.doka@hansagi.sulinet.hu 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Vendéglátóipar 
Vendéglátás-

turisztika 
0011 nappali 4+1 28 

Turisztika 
Vendéglátás-
turisztika 

0012 nappali 4+1 28 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmények Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat  

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkezők általános iskolai eredményei (7. 

évfolyam tanév végi, 8. évfolyam félévi osz-
tályzatok) alapján készül felvételi rangsor. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, hagyományos postai levélben, 

2017. 04. 26-ig.  

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Van A kötelező érettségi tantárgyakból és 
földrajz tantárgyból. 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

mailto:titkarsag@hansagi.sulinet.hu
http://www.hansagiisk.hu/
mailto:titkarsag@hansagi.sulinet.hu
mailto:Zoltán/zoltan.doka@hansagi.sulinet.hu
mailto:zoltan.doka@hansagi.sulinet.hu
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Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyamon kötelező komplex 
természettudományos tárgy 

10-12. évfolyamon földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi és szakmai érettségi vizsga (4 év 
után), szakmai vizsga (5 év után) 

Érettségivel megszerezhető 
szakképesítés 

Pincér (vendéglátóipar ágazat), szállodai 
recepciós (turisztika ágazat) 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyíltnapok időpontjai 2016. 11. 11. 13 óra (diákoknak), 15 óra 
(diákoknak és szűlőknek) 2016. 11. 25. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Az iskola a nyílt napok mellett más, egyeztetett 

időpontban is fogadja a képzések iránt 

érdeklődőket. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 évfolyamos általános iskolai végzettséggel 

rendelkező tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Vendéglátás-
turisztika 

Cukrász 34 811 01 0014 nappali 3+2 20 

Vendéglátás-
turisztika 

Pincér 34 811 03 0015 nappali 3+2 20 

Vendéglátás-

turisztika 
Szakács 34 811 04 0016 nappali 3+2 20 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmények Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkezők általános iskolai eredményei (7. 

évfolyam tanév végi, 8. évfolyam félévi osz-

tályzatok) alapján készül felvételi rangsor. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, hagyományos postai levélben, 

2017. 04. 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 
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A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga (3 év után), érettségi vizsga (5 

év után) 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

Nyílt napok időpontjai 2016. 11. 11. 13 óra (diákoknak), 15 óra 

(diákoknak és szűlőknek) 2016. 11. 25. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Az iskola a nyílt napok mellett más, 

egyeztetett időpontban is fogadja a képzések 

iránt érdeklődőket. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 10. évfolyami végzettséggel 

rendelkező tanulók számára 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Vendéglátóipar Cukrász 34 811 01 nappali 2 20 

Vendéglátóipar Pincér 34 811 03 nappali 2 20 

Vendéglátóipar Szakács 34 811 04 nappali 2 20 

 

Szükséges iskolai végzettség Elvégzett 10. évfolyam 

Eü. alkalmassági követelmények Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Iskolai jelentkezési lapon, 2017. 05. 26. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, hagyományos postai levélben,   

2017. 06. 09-ig.  

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2016. 11. 11. 13 óra (diákoknak), 15 óra 
(diákoknak és szűlőknek) 2016. 11. 25. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Az iskola a nyílt napok mellett más, egyeztetett 

időpontban is fogadja a képzések iránt 

érdeklődőket. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Turisztika 
Turisztikai szervező, 
értékesítő 

54 812 03 nappali 2 12 

Vendéglátóipar 
Vendéglátás-

szervező 
54 811 01 nappali 2 12 

 
Szükséges végzettség Érettségi bizonyítvány 

Eü. alkalmassági követelmények Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Iskolai jelentkezési lapon, 2017. 05. 26. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, hagyományos postai levélben,  

2017. 06. 09-ig.  

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2016. 11. 11. 13 óra (diákoknak), 15 óra 
(diákoknak és szűlőknek) 2016. 11. 25. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Az iskola a nyílt napok mellett más, egyeztetett 

időpontban is fogadja a képzések iránt 

érdeklődőket. 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában szakirányú szakmai (végzettséggel) 

bizonyítvánnyal rendelkező tanulók számára 

Ágazat 
Szakképesítés-

ráépülés 
OKJ szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Vendéglátóipar Diétás szakács 35 811 03 nappali 0,5 12 

Vendéglátóipar 
Vendéglátó-

üzletvezető 
35 811 02 nappali 1 12 

 
Szükséges végzettség Szakirányú szakmai (végzettség) bizonyítvány 

Eü. alkalmassági követelmények Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat 

Integrált felkészítés Van 



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

149 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Iskolai jelentkezési lapon, 2017. 05. 26. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, hagyományos postai levélben, 2017. 
06. 09-ig.  

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2016. 11. 11. 13 óra (diákoknak), 15 óra 
(diákoknak és szűlőknek) 2016. 11. 25. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Az iskola a nyílt napok mellett más, egyeztetett 

időpontban is fogadja a képzések iránt 
érdeklődőket. 

A képzésekben való részvétel 
feltételei 

Diétás szakács: szakács szakmai bizonyítvány 

és 2 év szakács szakmai gyakorlat. 

Vendéglátó-üzletvezető: cukrász vagy pincér 

vagy szakács vagy vendéglátó eladó szakmai 
bizonyítvány és 2 év szakmai gyakorlat 
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Szegedi Szakképzési Centrum 

Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
OM azonosító száma: 203052/004 

 
Cím 6724 Szeged, Kálvária tér 7. 

Telefonszám 62/424-874, 62/426-955 

Fax 62/547-039 

E-mail igazgato@derimiksa.hu 

Honlap www.derimiksa.hu  

Intézményvezető neve Vargáné Szőke Márta  

Intézményvezető e-mail címe igazgato@derimiksa.hu 

Pályaválasztási felelős neve Mitykó Csaba 

Pályaválasztási felelős e-mail címe mitykocs@derimiksa.hu  

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat 

Érettségivel 

megszerezhető 

szakképesítés 

Kódszám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Gépészet Gyártósori gépész 0401 nappali 4 32 

Gépészet 
Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 
0402 nappali 4 32 

Informatika Irodai informatikus 0403 nappali 4 32 

Villamosipar és 
elektronika 

PLC programozó 0404 nappali 4 16 

Villamosipar és 

elektronika 

Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 
0405 nappali 4 16 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-
ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból 
és matematikából 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi rangsor kialakítása az általános 

iskolai tanulmányi eredmény és a központi 

írásbeli vizsga eredménye alapján történik. 

Maximálisan 120 pontot lehet elérni az alábbi-
ak szerint: 

http://www.derimiksa.hu/
mailto:mitykocs@derimiksa.hu
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a) A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi 

irodalom, magyar nyelv, történelem, matema-

tika, fizika és idegen nyelv tantárgyak osztály-
zatainak összege - maximum 60 pont. 

b) Matematika és magyar írásbeli eredmény 

- max. 30-30 pont. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Postai levélben,  2017. 04. 26-ig 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, angol 

nyelv, német nyelv, történelem, fizika, infor-
matika, szakmai tárgyak 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv  

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 
tantárgy 

10-12. évfolyam: 

0401: Fizika 

0402: Fizika 

0403: Fizika 

0404: Fizika 

0405: Fizika 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

0401: Gyártósori gépész 

0402: Villamos berendezés szerelő és 

üzemeltető 

0403: Irodai informatikus 

0404: PLC programozó 

0405: Villamos berendezés szerelő és 

üzemeltető 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2016. november 10. 15 óra 

2016. december 1. 15 óra 

2017. január 10. 15 óra 

2017. február 2. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Szakgimnáziumban 9-12. évfolyamon a 

közismereti képzés mellett szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás folyik. A képzés szakmai 

érettségi vizsgával és szakképesítés 

megszerzésével zárul. Ezt követően 

szakirányú továbbhaladás esetén 1 év alatt 

technikusi képesítés szerezhető. 
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Érettségi után 1 év alatt megszerezhető 

szakképesítés: 

0401: Gépgyártás-technológiai technikus 

0402: Mechatronikus technikus 

0403: CAD-CAM informatikus 

0404: Elektronikai technikus 

0405: Automatikai technikus 

Azok számára, akik nem a szakmai érettségi 

ágazatában szeretnének technikusi 

végzettséget szerezni, két éves képzéssel 

biztosítjuk tanulmányaik folytatását, a 

technikusi oklevél megszerzését. 

Diákjaink az érettségi bizonyítvány 

birtokában folytathatják tanulmányaikat 

felsőfokú oktatási intézményekben, ahol a 

megszerzett szakmai végzettség előnyt jelent. 

Iskolánkban 1998 óta ECDL vizsgaközpont 

működik. 

Tanulóink számítógépes ismereteket igazoló, 

nemzetközileg is elfogadott jogosítványt 

szerezhetnek, nagymértékben segítve ezzel a 

pályakezdés esélyeit. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 10. évfolyami végzettséggel 

rendelkező tanulók számára 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Gépészet Gépi forgácsoló 34 521 03 nappali 2 28 

 

Szükséges iskolai végzettség 10. évfolyami végzettség  

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Az iskolától kapott jelentkezési lap leadásával 

2017. 08. 07-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Postai levélben, folyamatosan 

Beiratkozás 2017. augusztus 14. 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 
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Oktatott idegen nyelv/ek Nincs 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2017. március 23. 15 óra 

2017. augusztus 1. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Ösztöndíjjal támogatott hiányszakma, ezért 

a képzés befejezése után jó esély van az elhe-
lyezkedésre. 

A képzés időtartama alatt tanulmányi ered-

ménytől függően, nappali tagozaton, 

10.000,- Ft és 35.000,- Ft közötti havi 

ösztöndíj jár. 

A szakképesítés birtokában az alábbi feladatok 

végezhetők: 

Alkatrészgyártás, alakítás, javítás, köszörülési, 

esztergálási és marási munkák, gyalulás, vésés, 

CNC gépek programozása, forgácsolás CNC 
esztergán és CNC marógépen. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Gépészet 
Gépgyártás-technológiai 

technikus 
54 521 03 nappali 2 30 

Gépészet 
Gépgyártás-technológiai 
technikus 

54 521 03 esti 2 16 

Gépészet Mechatronikai technikus 54 523 04 nappali 2 30 

Villamosipar és 

elektronika 
Automatikai technikus 54 523 01 nappali 2 30 

Villamosipar és 

elektronika 
Automatikai technikus 54 523 01 esti 2 20 

Informatika  CAD-CAM informatikus 54 481 01 nappali 2 30 

Informatika  CAD-CAM informatikus 54 481 01 esti 2 20 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési 

lap leadásával, 2017. 08. 07-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 
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A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Postai levélben, folyamatosan 

Beiratkozás 2017. 08. 14. 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2017. március 23. 15 óra 

2017. augusztus 1. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók A gépgyártástechnológiai technikus és a 

mechatronikai technikus ösztöndíjjal 

támogatott hiányszakma. A képzés utolsó 

tanévében (13. vagy 14. évfolyamon) 

tanulmányi eredménytől függően 10.000,- Ft 

és 50.000,- Ft közötti ösztöndíj jár. 

Az utóbbi években egyre keresettebbek a jól 

képzett műszaki szakemberek. Végzett 

diákjaink jó eséllyel tudnak elhelyezkedni a 

szakképző évfolyamokon tanult ismeretekkel, 

és jó „előiskolának” számít a műszaki 

felsőfokú képzésekhez. 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a gépi forgácsoló vagy 

gépgyártástechnológiai technikus végzettséggel rendelkezők számára 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Gépészet CNC gépkezelő 35 521 01 nappali 1 28 

 

Szükséges iskolai végzettség Gépi forgácsoló vagy gépgyártástechnológiai 

technikus végzettség 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési 

lap leadásával   

2017. 08. 07-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Postai levélben, folyamatosan 

Beiratkozás 2017. 08. 14. 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 
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Oktatott idegen nyelv Nincs 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2017. március 23. 15 óra 

2017. augusztus 1. 15 óra 

Egyéb fontos tudnivalók A szakképesítés birtokában az alábbi 

feladatok végezhetők: 

Műszaki dokumentációt állít össze 

Gyártáselőkészítést végez  

CAD-es feladatokat végez  

Gyártási folyamattervezést végez 

CNC programozást tanul  

CNC esztergálást végez 

CNC marást végez 

CNC megmunkáló központot kezel 

CNC köszörűt kezel 

CNC plazmavágót üzemeltet  

Robotot programoz és kezel 

Dokumentáció alapján programozási feladatot 

végez 

Ipari gyártórendszereket, gépeket üzemeltet  

CNC gépeket karbantart 
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Szegedi Szakképzési Centrum 

Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
OM azonosító száma: 203052/012 

 
Cím 6726 Szeged, Temesvári körút 38. 

Telefonszám 62/547-122 

Fax 62/547-125 

E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu  

Honlap www.csonka-szeged.sulinet.hu  

Igazgató neve Csala Tibor 

E-mail címe csala@csonka-szeged.sulinet.hu  

Pályaválasztási felelős neve Bálint Antal igazgatóhelyettes 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Közlekedésgépész Autószerelő 1201 nappali 4+1 34 

Közlekedésgépész 
Autóelektronikai 

műszerész 
1202 nappali 4+1 34 

Közlekedés 

Logisztikai és 

szállítmányozási 

ügyintéző 

1203 nappali 4+1 34 

Rendészet 
Közszolgálati 
ügyintéző 

1204 nappali 4+1 34 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és 

egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Az írásbeli felvételi vizsga Egységes központi írásbeli felvételi vizsga 

matematikából és magyar nyelvből 

A felvételi döntés alapja A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam 

félévi eredményeinek összege a magyar nyelv, 

az irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a 

matematika tantárgyakból elosztva kettővel 

(max. 25 pont) + központi írásbeli vizsga (25 + 

25 pont) összesen: max. 75 pont 

Az írásbeli vizsgán, mindkét tantárgy esetében 

60 %-tól jár 25-25 pont! 

mailto:csonka@csonka-szeged.sulinet.hu
http://www.csonka-szeged.sulinet.hu/
mailto:csala@csonka-szeged.sulinet.hu


Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

157 

Közszolgálati ügyintéző képzésre jelentkezők 

a szóbeli meghallgatáson + 25 pontot 

kaphatnak. Időpont 2017.02.22-23-24. 1300 

Az írásbeli felvételi vizsga 

tervezett helye és ideje 

Szegedi SZC Csonka János Szakgimnáziuma 

és Szakképzőiskolája, 6726 Szeged, Temesvári 

körút 38. 

Központi írásbelire jelentkezés:  

2016. 12. 09-ig. 

Központi írásbeli: 2017. 01. 21. 1000 

Pótló írásbeli: 2017. 01. 26. 1400 

Szóbeli meghallgatás csak a közszolgálati 

ügyintéző képzésre jelentkezőknek: 

2017.02.22-23-24. 1300 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az 

iskolában és interneten.  

Határideje: 2017. 03. 10. 

A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. 

évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, 

ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. 

Határideje: 2017. 04. 26. 

A nappali tagozatra történő felvétel a 

beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: 

2017. 06. 22. 0800– 1200  

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a 

matematika, az idegen nyelv és a szakmai 

alapismeretek tantárgyakból létszámtól 

függetlenül, a többi tantárgy esetében 

évfolyamonként minimum 12 fő esetén. 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német, szervezett szintfelmérő 

eredményei alapján, differenciált csoportok-

ban. 

Oktatott természettudományos  

tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tárgy 

10-12. évfolyam: 

1201, 1202, 1203: matematika, fizika, kémia 

vagy informatika 

1204: matematika, biológia, földrajz vagy 

informatika 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

Autószerelő: építő- és anyagmozgatógép 

kezelője; 

Autóelektronikai műszerész: elektronikai 

műszerész; 
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Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző: 

vámügyintéző, pénzügyi ügyintéző; 

Közszolgálati ügyintéző: közszolgálati 

ügykezelő 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.10-én és 2017.01.12-én 

Ezeken a napokon 1020 kezdettel tanórák 

látogatására biztosítunk lehetőséget.  

Interaktív beiskolázási 

tájékoztatás 

2015.11.18. 1500 és 2015.12.06. 1500 

Egyéb fontos tudnivalók Minden osztályunkban a szakmai érettségit 

követően 1 év múlva tehető OKJ-s szakmai 

vizsga. 

SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek a 14. életévet betöltött 8 évfolyamos általános 

iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára 

Ágazat Szakképesítés 
OKJ 

szám 

Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Rendészet és 

közszolgálat 
Rendészeti őr 34 861 01 1206 nappali 3 év 34 

Közlekedés- 

gépész 

Karosszéria-

lakatos 
34 525 06  1207 nappali 3 év 34 

Közlekedés- 

gépész 

Motorkerék-

párszerelő 
34 525 07  1208 nappali 3 év 12 

Közlekedés- 

gépész 
Járműfényező 34 525 03  1209 nappali 3 év 12 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és 
egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-
ig. 

A felvételi döntés alapja A 7. évfolyam tanév végi és 8. évfolyam félévi 

tantárgyi osztályzatok összegéből: irodalom, 

magyar nyelv, idegen nyelv, matematika, 
történelem, fizika, informatika 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése az 
iskolában és interneten.  

Határideje: 2017. 03. 10. 
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A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. 

évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, 

ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. 

Határideje: 2017. 04. 26. 

A nappali tagozatra történő felvétel a 

beiratkozással véglegesül, ennek időpontja: 
2017. 06. 22. 0800– 1200 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.10. és 2017.01.12-én 

Ezeken a napokon 1020 kezdettel tanórák 

látogatására biztosítunk lehetőséget. 

Interaktív beiskolázási 

tájékoztató 

2016.11.17. 1500 és 2017.02.02. 1500 

Egyéb fontos tudnivalók A szakmai bizonyítvány megszerzése után 

lehetőség van nappali képzésben 2 év alatt az 

érettségi megszerzésére. Az érettségit 

követően 1 év alatt ágazaton belül újabb OKJ-

s szakmára lehet vizsgázni. 

SZAKISKOLÁSOK ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉSE 

Továbbtanulási lehetőségek szakiskolai szakmai bizonyítvánnyal 

rendelkezőknek 

Megnevezés 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető létszám 
(fő) 

Szakiskolások érettségire 
felkészítése 

1210 nappali 2 24 

 
Szükséges iskolai végzettség Szakiskolai szakmai bizonyítvány 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

2017. áprilisától a honlapról letölthető 

jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, majd 

júniusban a bizonyítvány(ok) leadásával. 

Beiratkozás ideje 2017. június 22. 8-12-ig 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

Kollégiumi elhelyezés Van 



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

160 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.10. és 2017.11.12-én. Ezeken a 

napokon 1020 kezdettel tanórák látogatására 

biztosítunk lehetőséget.  

Egyéb fontos tudnivalók Szakiskolai szakmai bizonyítvánnyal rendel-

kezők két év alatt a kötelező érettségi 

tárgyakból kapnak felkészítést. Majd a sikeres 

érettségit követően a már megszerzett szakma 

ágazatában 1 év múlva tehető érettségihez 

kötött OKJ-s szakmai vizsga. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőség a befejezett 10. középiskolai osztályra épülően 

Ágazat Szakképesítés 
OKJ 

szám 
Kód 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Közlekedés- 

gépész 
Karosszérialakatos 34 525 06  1211 nappali 2 24 

 
Szükséges iskolai végzettség Befejezett gimnáziumi, szakközépiskolai 10. 

osztály 

Alkalmassági követelmény Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és 

egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

2017. áprilisától a honlapról letölthető 

jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, majd 

júniusban a bizonyítvány(ok) leadásával. 

A felvételi döntés alapja Szakközépiskolai szakképzés a 10. 

középiskolai osztályra épülően a felvételi 

döntés alapja: elegendő tanulói jelentkezési 

létszám, túljelentkezés esetén a tanuló 10. 

évfolyamban elért eredménye és a szakmai 

elbeszélgetésből levont szakmai elhivatottság. 

Beiratkozás ideje 2017. június 22. 800-1200 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.10. és 2017.01.12-én 

Ezeken a napokon 1020 kezdettel tanórák 

látogatására biztosítunk lehetőséget. 

Interaktív beiskolázási 

tájékoztató 

2016.11.17. 1500 és 2017.02.02. 1500 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Közlekedésgépész Autószerelő 54 525 02 nappali 2 30 

Közlekedésgépész 
Autóelektronikai 

műszerész 
54 525 01 nappali 2 30 

Közlekedésgépész 
Autótechnikus 

(ráépülés) 
55 525 01 nappali 1 24 

Közlekedés, 

szállítmányozás és 

logisztika 

Logisztikai és 

szállítmányozási 

ügyintéző 
54 841 11 nappali 2 34 

 
Szükséges iskolai végzettség A 12. évfolyam befejezését igazoló bizonyít-

vány, érettségi bizonyítvány; autótechnikus-

nál sikeres autószerelő, vagy autóelektronikai 

műszerész végzettség 

Alkalmassági követelmény Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és 

egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van. 

A jelentkezés módja és 

határideje 

2017. áprilisától az iskola honlapjáról letölt-

hető jelentkezési nyomtatvány kitöltésével, 

majd júniusban a bizonyítvány(ok) leadásával. 

A felvételi döntés alapja A szükséges előtanulmányok megléte, a je-

lentkezés sorrendje, létszámkorlát, tanulószer-

ződés vagy előszerződés megléte. 

Beiratkozás ideje 2017. június 22-én 

800-1200 óráig 

Pótbeiratkozás: 

2017. augusztus 21- 31. 

800-1200 óráig 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.10. és 2017.01.12-én 

Ezeken a napokon 1020 kezdettel tanórák 

látogatására biztosítunk lehetőséget. 

Interaktív beiskolázási 

tájékoztató 

2016.11.17. 1500 és 2017.02.02. 1500 
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FELNŐTTOKTATÁS 

Felső korhatár megkötés nélkül a 2. OKJ szakma is ingyen tanulható! 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Közlekedés 
Logisztikai és 
szállítmányozási 

ügyintéző 
54 841 14 esti 2 34 

Közlekedésgépész Autószerelő 54 525 02 esti 2 24 

Közlekedésgépész Járműfényező 34 525 03 esti 2 12 

Közlekedésgépész Karosszérialakatos 34 525 06 esti 2 12 

Közlekedésgépész 
Autóelektronikai 

műszerész 
54 525 01 esti 2 24 

Közlekedésgépész 
Autótechnikus 
(ráépülés) 

55 525 01 esti 1 12 

 
Szükséges iskolai végzettség Az 54-gyel kezdődő OKJ számra: érettségi bi-

zonyítvány;  

Autótechnikusnál: autószerelő, vagy 

autóelektronikai műszerész végzettség. 

A 34-gyel kezdődő OKJ számra: befejezett 10. 

évfolyam 

Alkalmassági követelmény Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és 

egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van. 

A jelentkezés módja és határideje 2017. áprilisától a honlapról letölthető jelent-

kezési nyomtatvány kitöltésével, majd 

júniusban a bizonyítvány(ok) leadásával. 

A felvételi döntés alapja A szükséges előtanulmányok megléte, a 

jelentkezés sorrendje, létszámkorlát, 

tanulószerződés, vagy – előszerződés léte. 

Beiratkozás ideje 2017. június 22-én 800-1200 óráig 

Pótbeiratkozás: 

2017. augusztus 21- 31. 800-1200 óráig 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.10. és 2017.01.12-én 

Ezeken a napokon 1020 kezdettel tanórák 

látogatására biztosítunk lehetőséget. 

Interaktív beiskolázási 

tájékoztató 

2016.11.17. 1500  és 2017.02.02. 1500 
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Szegedi Szakképzési Centrum 

Gábor Dénes Szakgimnáziuma 
OM azonosító száma: 203052/014 

 
Cím 6724 Szeged, Mars tér 14. 

Telefonszám 62/558-751 

Fax 62/558-755 

E-mail gabord@gdszeged.hu  

Honlap www.gdszeged.hu  

Intézményvezető neve Tímár Csaba 

Intézményvezető e-mail címe igazgato.szszc.gd@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve Zsirmik Péter 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Informatika 
Informatikai 

rendszerüzemeltető 
1401 nappali 4 64 

Távközlés 
Infokommunikációs 

hálózatépítő és üzemeltető 
1402 nappali 4 17 

Villamosipar és 
elektronika 

Elektronikai technikus 1403 nappali 4 17 

Pedagógia 
Pedagógiai és családsegítő; 

munkatárs 
1404 nappali 4 51 

Környezetvédelem  Környezetvédelmi technikus; 1405 nappali 4 17 

Sport Sportedző  1406 nappali 4 51 

Vízügy Vízügyi technikus 1407 nappali 4 17 

Közlekedés, 

szállítmányozás 

és logisztika 

Vasútforgalmi szolgálattevő 1408 nappali 4 17 

Közlekedés, 

szállítmányozás 

és logisztika 

Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző 

1409 nappali 4 17 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági és egyéb 

követelmény 

Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és 

egészségügyi alkalmasság, a sportiskolai osz-

tályban igazolt sportegyesületi tagság szüksé-
ges. 

Integrált felkészítés Nincs 

mailto:gabord@gdszeged.hu
http://www.gdszeged.hu/
mailto:igazgato.szszc.gd@gmail.com
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A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 
2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Egységes központi írásbeli felvételi vizsga 

matematikából és magyar nyelvből 

Központi írásbelire jelentkezés: 2016. 12. 09. 

Központi írásbeli: 2017. 01. 21. 10 óra 

Pótló írásbeli: 2017. 01. 26. 14 óra 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam fél-

évi eredményeinek összege a magyar nyelv és 

irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a 

matematika tantárgyból (max. 50 pont) + 

központi írásbeli vizsga (25 + 25 pont) – 
összesen: max. 100 pont 

Az írásbeli vizsgán, mindkét tantárgy esetében 

60 %-tól jár 25-25 pont! 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és 

interneten. Határideje: 2017. 03. 10. 

A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. 

évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, 

ahol átveheti az egyénre szóló tájékoztatót. 

Határideje: 2017. 04. 26. 

A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással 

véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon: 

2017. 06. 22. (csütörtök) 0800– 1200 
A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a 

matematika, az idegen nyelv, az informatika és 

a szakmai komplex tantárgyakból létszámtól 

függetlenül, a sport-szakközépiskolai 

osztályban testnevelésből, többi tantárgy 

esetében évfolyamonként minimum 12 fő 
esetén. 

Oktatott idegen nyelv Angol (megfelelő létszám esetén német) 

szintfelmérő eredményei alapján, differenciált 

csoportokban (kezdő, középhaladó, haladó) 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 
9. évfolyam:komplex természettudományos 

tárgy 

10-12. évfolyam: 

1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409: fizika 

1404, 1405, 1406: biológia 
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A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
1401: Informatika 

52 481 02 Irodai informatikus 

1402: Távközlés 

52 523 01 Távközlési üzemeltető 

1403: Elektronika 

51 523 01 PLC programozó 

1404: Pedagógia 

32 140 01 Óvodai dajka 

52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója 

1405: Környezetvédelem 

31 851 02 Hulladékfelvásárló és –gazdálkodó 

1406: Sport 

51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 

1407: Vízügy 52 853 03 Vízügyi ügyintéző 

1408 és 1409: Közlekedés, szállítmányozás 
és logisztika 52 841 02 Váltókezelő 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Nyílt napok időpontjai Általános: 

2016. november 10. (csütörtök) 1500  

Informatika: 

2016. november 11. (péntek) 1630  

Távközlés: 
2016. november 18. (péntek) 1630  

Villamosipar és elektronika: 

2016. november 25. (péntek) 1630 

Általános: 

2016. december 1. (csütörtök) 1500  

Pedagógia: 

2016. december 9. (péntek) 1630 

Környezetvédelem: 

2016. december 16. (péntek) 1630 

Sport: 
2017. január 6. (péntek) 1630 

Vízügy: 

2017. január 13. (péntek) 1630 

Közlekedés, szállítmányozás, informatika: 

2017. január 20. (péntek) 1630 

Egyéb fontos tudnivalók Minden szakmacsoportban lehetőség van az 

Európai Számítógép-használói Jogosítvány 

(ECDL), az Egységes Európai Gazdasági Ok-

levél (EBC*L) megszerzésére. 
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Az informatikai és távközlési osztályokban a 

CISCO Hálózati Akadémia CCNA, az IT 

Akadémia MCP vizsgájának letételére van 

lehetőség. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Villamosipar és 

elektronika 
Elektronikai technikus 54 523 02 nappali 2 34 

Informatika 
Informatikai 

rendszerüzemeltető 
54 481 06 nappali 2 68 

Távközlés 
Infokommunikációs 
hálózatépítő és 

üzemeltető 
54 481 03 nappali 2 34 

Közlekedés 
Vasútforgalmi 

szolgálattevő 
54 481 05 nappali 2 34 

Pedagógia 
Pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs 
52 140 02 nappali 2 34 

Környezetvédelem 
Környezetvédelmi 

technikus 
54 850 01 nappali 2 34 

Sport 
Sportedző (sportág 

megjelölésével) 
54 813 02 nappali 2 34 

Közlekedés, 
szállítmányozás és 

logisztika 

Logisztikai és 
szállítmányozási 

ügyintéző  
54 841 11 nappali 2 34 

Vízügy Víziközmű technikus 54 853 04 nappali 2 34 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga 

Eü. alkalmassági követelmény Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai- és 
egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Személyesen az iskolában a honlapról 

letölthető iskolai jelentkezési nyomtatványon 

és a bizonyítvány leadásával 2017. augusztus 

11. 

A felvételi döntés alapja A szükséges előtanulmányok megléte, a 9-12. 

évfolyam tanév végi eredmények és az 

érettségi vizsga eredménye, valamint a 
létszámkorlát. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje, beiratkozás 

Felvételről való értesítés ideje: 

2017. augusztus 18. 

Beiratkozás: 

2017. augusztus 29. 
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A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Oktatott idegen nyelv Szakmai angol 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Van 

Egyéb fontos tudnivalók Az iskola ECDL, EBC*L központ, és tagja a 

CISCO és a Microsoft IT Akadémiának, így 

minden szakmacsoportban lehetőség van az 

Európai Számítógép-használói Jogosítvány 

(ECDL), az Egységes Európai Gazdasági Ok-

levél (EBC*L) megszerzésére, illetve az infor-

matikai rendszergazda képzést követően a 

CISCO Hálózati Akadémia CCNA, az IT 
Akadémia MCP vizsgájának letételére. 
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Szegedi Szakképzési Centrum  

Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
OM azonosító száma: 203052/007 

 
Cím 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. 

Telefonszám 62/551-540, 62/558-480 

Fax 62/444-178, 62/558-481 

E-mail info@moravarosi.hu 

Honlap www.moravarosi.hu  

Intézményvezető neve Feketű Béla 

Intézményvezető e-mail címe feketu.bela@moravarosi.hu 

Pályaválasztási felelős neve Szabó Gábor 

Pályaválasztási felelős e-mail címe szabo.gabor@moravarosi.hu 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Faipar 0701 nappali 4+1 17 

Nyomdaipar (nyomdaipari technikus) 0702 nappali 4+1 17 

Nyomdaipar (kiadványszerkesztő technikus) 0703 nappali 4+1 17 

Vegyész 0704 nappali 4+1 17 

Szépészet (fodrász) 0705 nappali 4+1 17 

Szépészet (kozmetikus) 0706 nappali 4+1 17 

Rendészet és közszolgálat 0707 nappali 4+1 34 

Épületgépészet 0708 nappali 4+1 17 

Villamosipar és elektronika 0709 nappali 4+1 17 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola (befejezett 8 

évfolyam) 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Minden tanulmányi területen a központi 

írásbeli magyar és matematika tantárgyakból 

Szóbeli meghallgatás Nincs egyik területen sem 

A felvételi döntés alapja Minden tanulmányi területen az alábbi 

pontszámítás érvényes: 

Az általános iskolai 7. évfolyam tanév végi és 

8. évfolyam félévi jegyek magyar irodalom, 

magyar nyelvtan, történelem, matematika és 

mailto:info@moravarosi.hu
http://www.moravarosi.hu/
mailto:feketu.bela@moravarosi.hu
mailto:szabo.gabor@moravarosi.hu
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idegen nyelv tárgyakból (max. 50 pont), 

valamint a központi írásbeli magyar és 

matematika eredménye (max. 25-25 pont) 

Összesen 100 pont szerezhető. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, 2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar, matematika, történelem, idegen 

nyelv, ágazati szakmai érettségi vizsgatntárgy  

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyamon komplex természettudományos 

tárgy 

10-12. évfolyamban: 

0701, 0702, 0703, 0704, 0708, 0709: 

Fizika; kémia vagy informatika 
0705, 0706, 0707: 

Biológia; kémia vagy informatika 
A tanulmányokat záró vizsga 4 év után érettségi vizsga, majd 1 év után 

szakmai (technikus) vizsga 
Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

0701: Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

(kivéve targonca) és Bútoripari gyártás-

előkészítő, szervező 
0702: Digitális kép- és szövegszerkesztő 
0703: Digitális nyomóforma készítő 
0704: Vegyipari rendszerkezelő 
0705: Férfi fodrász-borbély 
0706: Szépségtanácsadó 
0707: Közszolgálati ügykezelő 
0708: PLC programozó 
0709: Bevontelektródás kézi ívhegesztő és 

Gázhegesztő 

Kollégiumi elhelyezés Igényelhető 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 18-án 15.00 órakor 

2016. november 16-án 15.00 órakor 

2016. december 8-án 15.00 órakor 

2017. január 16-án 15.00 órakor 

2017. február 3-án 15.00 órakor 

2017. március 21-én 15.00 órakor 

Egyéb fontos tudnivalók A 12. évfolyam végén a tanulóink 4 

közismereti tárgyból (magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem, idegen 

nyelv) és az ágazgati szakmai tárgyból tesznek 

vizsgát. A szakmai érettségi vizsgával OKJ-s 

szakmai bizonyítványt szereznek. Az érettségi 
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vizsga után szakképzésben vagy a 

felsőoktatásban tanulhatnak tovább. 

Bővebb információ: a http://moravarosi.hu   

honlapunkon. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Gépészet Ipari gépész* 34 521 04 0710 nappali 3+2 14 

Gépészet 
Épület- és 
szerkezetlakatos* 

34 582 03 0711 nappali 3+2 14 

Gépészet Hegesztő* 34 521 06 0712 nappali 3+2 28 

Gépészet Szerszámkészítő* 34 521 10 0713 nappali 3+2 14 

Gépészet 

Központifűtés- és 

gázhálózat 
rendszerszerelő* 

34 582 09 0714 nappali 3+2 28 

Gépészet 
Víz-, csatorna- és 

közmű-rendszerszerelő 
34 582 12 0715 nappali 3+2 14 

Gépészet 
Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő 

34 582 05 0716 nappali 3+2 14 

Építészet Kőműves* 34 582 14 0717 nappali 3+2 28 

Építészet Burkoló 34 582 13 0718 nappali 3+2 14 

Építészet Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 0719 nappali 3+2 28 

Építészet Szárazépítő 34 582 10 0720 nappali 3+2 14 

Építészet Ács 34 582 01 0721 nappali 3+2 14 

Építészet Bádogos 34 582 02 0722 nappali 3+2 14 

Vegyipar 
Ipari gumitermék 

előállító 
34 543 04 0723 nappali 3+2 14 

Könnyűipar Női szabó* 34 542 06 0724 nappali 3+2 28 

Könnyűipar Férfiszabó 34 542 04 0725 nappali 3+2 14 

Faipar Asztalos 34 543 02 0726 nappali 3+2 28 

Faipar Kárpitos 34 542 05 0727 nappali 3+2 14 

Elektrotechnika-

elektronika 
Villanyszerelő* 34 522 04 0728 nappali 3+2 28 

Elektrotechnika-

elektronika 

Elektronikai 

műszerész* 
34 522 03 0729 nappali 3+2 14 

Gépészet 
Mechatronikus-
karbantartó* 

34 523 01 0730 nappali 3+2 14 

Nyomdaipar 
Könyvkötő és 

nyomtatványfeldolgozó 
34 543 06 0731 nappali 3+2 14 

Rendészet, 
honvédelem és 

közszolgálat 

Rendészeti őr 34 861 01 0732 nappali 3+2 28 

A *-gal jelölt, dőlt betűvel szedett szakképesítésekben a tanulók Szabóky Adolf ösztöndíjban 

részesülnek, amelynek összege 2,5 feletti tanulmányi eredmény esetén 10.000 – 35.000,- Ft 
lehet (tanulmányi eredménytől függően). 

http://moravarosi.hu/
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Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola (befejezett 8. 

évfolyam) 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Egyik tanulmányi területen sincs írásbeli 

felvételi vizsga 

Szóbeli meghallgatás Egyik tanulmányi területen sincs szóbeli 

meghallgatás 

A felvételi döntés alapja Az általános iskolai 7. osztály év végi és 8. 

osztály félévi jegyek 

A felvételről való értesítés 

módja és határideje 

Írásban, 2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Igényelhető 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 18-án 15.00 órakor 

2016. november 16-án 15.00 órakor 

2016. december 8-án 15.00 órakor 

2017. január 16-án 15.00 órakor 

2017. február 3-án 15.00 órakor 

2017. március 21-én 15.00 órakor 

Egyéb fontos tudnivalók Gyakorlati képzőhelyet igény esetén biztosí-

tunk, vagy iskolai tanműhelyben, vagy gazdál-

kodó szervezetek ajánlásával. A jogszabályi 

változások, valamint az MFKB határozatát 

figyelembe vevő fenntartói döntések ismereté-

ben a tájékoztatásban szereplő adatok módo-

sulhatnak. 

Bővebb információ: a http://moravarosi.hu 

honlapunkon. 

 

  

http://moravarosi.hu/
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SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 10. évfolyamos végzettséggel, 

gimnáziumi vagy nem szakirányú szakmai érettségi vizsgával rendelkező 

tanulók számára 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Gépészet Ipari gépész* 34 521 04 nappali 2 14 

Gépészet Épület- és szerkezetlakatos* 34 582 03 nappali 2 14 

Gépészet Hegesztő* 34 521 06 nappali 2 14 

Gépészet Szerszámkészítő* 34 521 10 nappali 2 14 

Gépészet 
Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő* 
34 582 09 nappali 2 14 

Gépészet 
Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő 

34 582 12 nappali 2 14 

Gépészet 
Hűtő- és légtechnikai 

rendszerszerelő 
34 582 05 nappali 2 14 

Építészet Kőműves* 34 582 14 nappali 2 14 

Építészet Burkoló 34 582 13 nappali 2 14 

Építészet Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 nappali 2 14 

Építészet Szárazépítő 34 582 10 nappali 2 14 

Építészet Ács 34 582 01 nappali 2 14 

Építészet Bádogos 34 582 02 nappali 2 14 

Vegyipar Ipari gumitermék előállító 34 543 04 nappali 2 14 

Könnyűipar Női szabó* 34 542 06 nappali 2 14 

Könnyűipar Férfiszabó 34 542 04 nappali 2 14 

Faipar Asztalos 34 543 02 nappali 2 14 

Faipar Kárpitos 34 542 05 nappali 2 14 

Elektrotechnika-

elektronika 
Villanyszerelő* 34 522 04 nappali 2 14 

Elektrotechnika-

elektronika 
Elektronikai műszerész* 34 522 03 nappali 2 14 

Gépészet Mechatronikus-karbantartó* 34 523 01 nappali 2 14 

Nyomdaipar 
Könyvkötő és 

nyomtatványfeldolgozó 
34 543 06 nappali 2 14 

Rendészet, 
honvédelem és 

közszolgálat 

Rendészeti őr 34 861 01 nappali 2 28 

A *-gal jelölt, dőlt betűvel szedett szakképesítésekben a tanulók Szabóky Adolf  

ösztöndíjban részesülnek, amelynek összege 2,5 feletti tanulmányi eredmény esetén 

10.000 – 35.000,- Ft lehet (tanulmányi eredménytől függően). 

 

Szükséges iskolai végzettség Befejezett 10. évfolyam, gimnáziumi vagy 

nem szakirányú szakmai érettségi vizsga 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 
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A jelentkezés módja és 

határideje 

Iskolánk által biztosított jelentkezési lapon, 

2017. március 1. után 

Írásbeli felvételi vizsga Semelyik tanulmányi területen nincs 

Szóbeli meghallgatás Semelyik tanulmányi területen nincs 

A felvételi döntés alapja Mindegyik tanulmányi területen a korábbi 

tanulmányi eredmények alapján 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, 2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés igényelhető 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 18-án 15.00 órakor 

2016. november 16-án 15.00 órakor 

2016. december 8-án 15.00 órakor 

2017. január 16-án 15.00 órakor 

2017. február 3-án 15.00 órakor 

2017. március 21-én 15.00 órakor 

Egyéb fontos tudnivalók Gyakorlati képzőhelyet igény esetén biztosí-

tunk, vagy iskolai tanműhelyben, vagy gazdál-

kodó szervezetek ajánlásával. A jogszabályi 

változások, valamint az MFKB határozatát 

figyelembe vevő fenntartói döntések ismereté-

ben a tájékoztatásban szereplő adatok módo-

sulhatnak. 

Bővebb információ: a http://moravarosi.hu 

honlapunkon. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Gépészet 
Épületgépész 
technikus 

54 582 01 nappali  2 34 

Elektrotechnika-

elektronika 

Erősáramú 

elektrotechnikus 
54 522 01 nappali  2 17 

Vegyipar Vegyész technikus* 54 524 03 nappali  2 17 

Faipar Faipari technikus 54 543 01 nappali  2 17 

Rendészet, 

honvédelem és 

közszolgálat 

Közszolgálati 
ügyintéző 

54 345 01 nappali  2 17 

Nyomdaipar 
Nyomdaipari 
technikus 

54 213 07 nappali  2 17 

Nyomdaipar 
Kiadványszerkesztő 

technikus 
54 213 06 nappali  2 17 

Egyéb 
szolgáltatások 

Fodrász 54 815 01 nappali 1 34 

Egyéb 

szolgáltatások 
Kozmetikus 54 815 02 nappali  1 34 

A *-gal jelölt, dőlt betűvel szedett szakképesítésekben a tanulók Szabóky Adolf 

ösztöndíjban részesülnek, amelynek összege 2,5 feletti tanulmányi eredmény esetén 

10.000 – 50.000,- Ft lehet (tanulmányi eredménytől függően). 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Iskolánk által biztosított jelentkezési lapon, 

2017. március 1. után 

Írásbeli felvételi vizsga Semelyik tanulmányi területen nincs 

Szóbeli meghallgatás Semelyik tanulmányi területen nincs 

A felvételi döntés alapja Mindegyik tanulmányi területen a tanulmányi 

eredmények alapján 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, 2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai (technikus) vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Igényelhető 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 18-án 15.00 órakor 

2016. november 16-án 15.00 órakor 

2016. december 8-án 15.00 órakor 

2017. január 16-án 15.00 órakor 

2017. február 3-án 15.00 órakor 
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2017. március 21-én 15.00 órakor 

Egyéb fontos tudnivalók Gyakorlati képzőhelyet igény esetén biztosí-

tunk, vagy iskolai tanműhelyben, vagy gazdál-

kodó szervezetek ajánlásával. A jogszabályi 

változások, valamint az MFKB határozatát 

figyelembe vevő fenntartói döntések ismereté-

ben a tájékoztatásban szereplő adatok módo-

sulhatnak. 

Bővebb információ: a http://moravarosi.hu 

honlapunkon. 

 

SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM 

Az általános iskola 8. osztályát be nem fejezett, legalább 6 osztályos 

végzettséggel rendelkező, és 15. életévüket betöltött tanulók számára. 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(év) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Vegyipar Műanyag hegesztő 31 521 08 nappali 2 10 

Elektrotechnika-

elektronika 

Elektronikai 

gyártósori műszerész 
31 522 01 nappali 2 10 

Gépészet Csőhálózatszerelő 31 582 01 nappali 2 10 

Építészet Szobafestő 21 582 01 nappali 2 10 

Szociális 

szolgáltatások 

Gyermek- és ifjúsági 

felügyelő 
31 761 01 nappali 2 10 

Ügyvitel 
Számítógépes 

adatrögzítő 
31 346 02 nappali 2 10 

 

Szükséges iskolai végzettség Az általános iskola 8. osztályát be nem 

fejezett, legalább 6 osztályos végzettséggel 

rendelkező, és a 15. életévüket betöltött 

tanulók számára indul. A program rész-

szakképesítés megszerzésére nyújt lehetőséget 

és sikeres záróvizsga esetén általános iskolai 

végzettséget is nyújt.  

Alkalmassági követelmény Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Biztosított 

A jelentkezés módja és 

határideje 

A tanév rendjéről szóló rendeletben 

szabályozott módon. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkezési feltételeknek való megfelelés 

alapján. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A tanév rendjéről szóló rendeletben 

meghatározott módon. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

http://moravarosi.hu/
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Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. október 18-án 15.00 órakor 

2016. november 16-án 15.00 órakor 

2016. december 8-án 15.00 órakor 

2017. január 16-án 15.00 órakor 

2017. február 3-án 15.00 órakor 

2017. március 21-én 15.00 órakor 

Egyéb fontos tudnivalók A gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben 

történik. A jogszabályi változások, valamint az 

MFKB határozatát figyelembe vevő fenntartói 

döntések ismeretében a tájékoztatásban 

szereplő adatok módosulhatnak. A képzés 

egyéni fejlesztés alapján történik. 
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Szegedi Szakképzési Centrum  

József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája 
OM azonosító száma: 203052/005 

 
Cím 6723 Szeged, Gyík u. 3. 

Telefonszám 62/547-014 

Fax 62/547-017 

E-mail - 

Honlap jozsefattila-szeged.iskolap.hu; 

jaszeged.sulinet.hu 

Intézményvezető neve Garami István 

Intézményvezető e-mail címe garami.istvan.szeged@gmail.com 

Pályaválasztási felelős neve Kis Antal 

Pályaválasztási felelős e-mail címe kisantal.szszc@gmail.com 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA (korábban szakiskola) 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 évfolyamos általános iskolai végzettséggel 

rendelkező tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Könnyűipar  Női szabó 34 542 06 0501 nappali 3  16 

Gépészet 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
34 582 03 0502 nappali 3 16 

Faipar Asztalos 34 543 02 0503 nappali 3 16 

Mezőgazdaság Kertész 34 622 02 0504 nappali 4 16 

Egészségügy 
Szociális gondozó 

és ápoló 
34 762 01 0505 nappali 3 16 

Könnyűipar 
Népi kézműves/ 
szőnyegszövő 

34 215 01 0506 nappali 3 16 

Faipar 

Népi kézműves/ 

Faműves, fajáték 
készítő 

34 215 01 0507 nappali 3 16 

 

Szükséges iskolai végzettség Az általános iskola 8. osztálya, valamint 

betöltött 14. életév. Az asztalos szakma és a 

népi kézműves kivételével a tanuló jogosult 

az államilag finanszírozott szakiskolai 

tanulmányi ösztöndíjra. Kertész szakmára 

csak Sajátos Nevelési Igényű tanulókat 

iskolázunk be. 

Alkalmassági követelmény Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Biztosított 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 
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számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, hagyományos postai úton,  

2017. 04. 26-ig 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.16. és 2017.01.25. és minden hónap 

második szerdája, illetve bármilyen előre 

egyeztetett időpontban várjuk az 

érdeklődőket. 

Egyéb fontos tudnivalók Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt 

szerepet tölt be az integrált nevelés, képzés, a 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

felzárkóztatása, személyre szabott fejlesztési 

terv alapján. 

 

SZAKISKOLAI (korábban speciális szakiskolai képzés) 

Csak SNI tanulók számára 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám Kódszám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Előkészítő évfolyam (könnyűipar, gépészet, faipar, 

mezőgazdaság) 
nappali 1 26 

Könnyűipar Textiltermék-összeállító 21 542 02 0508 nappali 2 16 

Építészet Szobafestő 21 582 01 0509 nappali 2 16 

Közlekedés Kerékpárszerelő 31 525 01 0510 nappali 2 16 

Faipar Asztalosipari szerelő 21 543 01 0511 nappali 2 16 

Mezőgazdaság Kerti munkás 21 622 01 0512 nappali 2 16 

Mezőgazdaság Parkgondozó 21 622 02 0513 nappali 2 16 

Egyéb 

szolgáltatás 
Intézménytakarító 31 853 05 0514 nappali 2 16 

Vendéglátás-

turisztika 
Konyhai kisegítő 21 811 01 0515 nappali 2 16 

Faipar Asztalos 34 543 02 0516 nappali 4 16 

Gépészet 
Épület és 
szerkezetlakatos 

34 582 03 0517 nappali 4 16 

Mezőgazdaság Kertész 34 622 02 0504 nappali 4 16 

Művészet 
Népi kézműves/ 

szőnyegszövő 
34 215 01 0518 nappali 4 16 

Könnyűipar Női szabó 34 542 06 0519 nappali 4 16 

Egyéb 

szolgáltatás 

Tisztítás-technológiai 

szakmunkás 
32 853 03 0520 nappali 4 16 
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Szükséges iskolai végzettség Előkészítő évfolyamon eltérő tantervű 

általános iskola 8. osztály. 

Szakiskolai évfolyamra csak az előkészítő 

évfolyam elvégzése után kerülnek felvételre a 

diákok, rész-szakképesítésekre és 4 éves 

képzésre csak Sajátos Nevelési Igényű 

tanulókat iskolázunk be. 

Alkalmassági követelmény Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Biztosított 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, 2017. április 26-ig 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.16. és 2017.01.25. és minden hónap 

második szerdája, illetve bármilyen előre 

egyeztetett időpontban várjuk az érdeklődőket 

Egyéb fontos tudnivalók Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt 

szerepet tölt be az integrált nevelés, képzés, a 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

felzárkóztatása, személyre szabott fejlesztési 

terv alapján. 
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Szakképzési hídprogram 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(év) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Könnyűipar Textiltermék-összeállító 21 542 02 nappali 2 10 

Gépészet 

Bevontelektródás kézi 

ívhegesztő 
31 525 01 nappali 2 10 

Faipar Asztalosipari szerelő 21 543 01 nappali 2 10 

Építészet Szobafestő 21 582 01 nappali 2 10 

Mezőgazdaság Parkgondozó 21 622 02 nappali 2 10 

Mezőgazdaság Kerti munkás 21 622 01 nappali 2 10 

Környezetvédelem Hulladékgyűjtő és szállító 21 851 01 nappali 2 10 

Egyéb szolgáltatás Intézménytakarító 31 853 05 nappali 2 10 

Vendéglátás-

turisztika 
Konyhai kisegítő 21 811 01 nappali 2 10 

Szociális 
szolgáltatás 

Gyermek- és ifjúsági 
felügyelő 

31 761 01 nappali 2 10 

Ügyvitel Számítógépes adatrögzítő 31 346 02 nappali 2 10 

 
Szükséges iskolai végzettség Az általános iskola 8. osztályát be nem fejezett 

és 15. életévüket betöltött tanulók számára 
indul. 

A program diákok számára az általános iskola 

befejezésére, valamint rész-szakképesítés 

megszerzésére nyújt lehetőséget. 

Alkalmassági követelmény Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Biztosított 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-
ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés módja 
és ideje 

Írásban 2017. április 26-ig-ig 

A képzés kezdete 2017.09.01 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.16. és 2017.01.25. és minden 

hónap második szerdája, illetve bármilyen 

előre egyeztetett időpontban várjuk az 

érdeklődőket 
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Egyéb fontos tudnivalók Iskolánk pedagógiai programjában 

kiemelt szerepet tölt be az integrált 

nevelés, képzés, a tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók felzárkóztatása, személyre 

szabott fejlesztési terv alapján. 

Készségfejlesztő szakiskola 

Szakmacsoport Képzés tartalma 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Udvaros 9-10. évfolyamokon általános 

ismereteket megalapozó képzés és 
szakmai orientációs képzés folyik. 

nappali 2+2 5 

Háztartástan nappali 2+2 5 

Szövött tárgykészítő nappali 2+2 5 

 
Szükséges iskolai végzettség Eltérő tantervű általános iskola 8. osztály. 

Csak SNI, értelmileg akadályozott tanulók 
számára induló képzések. 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Biztosított 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban 2017. április 26-ig 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Tanusítvány, szakmai jártasság 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.16. és 2017.01.25. és minden hónap 

második szerdája, illetve bármilyen előre 

egyeztetett időpontban várjuk az 

érdeklődőket. 

Egyéb fontos tudnivalók A szakmai gyakorlat a társadalmi integrációra 

készít fel korszerű naprakész gyakorlattal. 

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt 

szerepet tölt be az integrált nevelés, képzés, a 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

felzárkóztatása, személyre szabott fejlesztési 

terv alapján. 
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Felnőttképzés 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Könnyűipar  Női szabó 34 542 06 esti 2 12 

Gépészet 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
34 582 03 esti 2 12 

Faipar Asztalos 34 543 02 esti 2 12 

Egészségügy 
Szociális gondozó és 

ápoló 
34 762 01 esti 2 12 

 

Szükséges iskolai végzettség A szakiskolai közismeret teljesülése, valamint 

betöltött 16. életév. 

Alkalmassági követelmény Orvosi alkalmasság 

Integrált felkészítés Biztosított 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési 

lapon 2017. 08. 30-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Írásban, hagyományos postai úton  

2017. 08.31-ig folyamatosan 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.16. és 2017.01.25. és minden hónap 

második szerdája, illetve bármilyen előre 

egyeztetett időpontban várjuk az érdeklődőket 

Egyéb fontos tudnivalók Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt 

szerepet tölt be az integrált nevelés, képzés, a 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

felzárkóztatása, személyre szabott fejlesztési 

terv alapján. 
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Szegedi Szakképzési Centrum  

Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma 
OM azonosító száma: 203052/011 

 

Cím 6720 Szeged, Stefánia 14. 

Telefonszám 62/547-157 

Fax 62/547-158 

E-mail info@korosy.hu  

Honlap http://www.korosy.hu  

Igazgató neve Tráserné Horváth Annamária 

Igazgató e-mail címe igazgato@korosy.hu  

Igazgató-helyettes Jónyer Edit 

Igazgató-helyettes email címe jónyere@korosy.hu  

Pályaválasztási felelős neve Beharóczkiné Varga Andrea 

Pályaválasztási felelős e-mail címe behvar@korosy.hu  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Közgazdaság 
Nyelvi előkészítő osztály 

(angol) 
1101 nappali 5 16 

Közgazdaság 
Nyelvi előkészítő osztály 

(német) 
1102 nappali 5 16 

Közgazdaság Nyelvi osztály 1103 nappali 4 32 

Közgazdaság 
Szakmai osztály 
(informatika) 

1104 nappali 4 16 

Közgazdaság 
Szakmai osztály 

(közgazdasági) 
1105 nappali 4 48 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Matematika és magyar nyelv központi írásbeli 

felvételi vizsga. Időpontja: 2017. január 21. 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Az általános iskolából hozott öt tantárgy 7. 

osztályos év végi és nyolcadik osztályos félévi 

jegyei jelentik a hozott pontokat. A tantárgyak: 

mailto:info@korosy.hu
http://www.korosy.hu/
mailto:igazgato@korosy.hu
mailto:jónyere@korosy.hu
mailto:behvar@korosy.hu
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magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv 

A felvételi eredményét az általános iskolából 

hozott és a felvételin szerzett pontok 

kódszámonként súlyozott összpontszáma 

határozza meg a következőképpen: 

1101, 1102 és 1103 kódszám esetében a hozott 

pontok, az írásbeli vizsgán matematikából elért 

pontszám illetve az írásbeli vizsgán a magyar 

nyelvből elért pontszám kétszeresének összege 

(maximális pontszám: 200 pont) 

1104 kódszám esetében a hozott pontok, az 

írásbeli vizsgán matematikából elért pontszám 

kétszerese illetve az írásbeli vizsgán a magyar 

nyelvből elért pontszám összege (maximális 

pontszám: 200 pont) 

1105 kódszám esetében a hozott pontok 

kétszerese, az írásbeli vizsgán matematikából 

elért pontszám illetve az írásbeli vizsgán a 

magyar nyelvből elért pontszám összege 

(maximális pontszám: 200 pont) 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A központi előírások szerint 2017. 04. 26. 

levélben 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar, matematika, történelem, angol, né-

met, informatika, közgazdasági ágazat szakmai 

tantárgyai 

Emelt óraszámú képzés 1101: Idegen nyelv, közgazdasági szakmai 

tantárgyak 

1102: Idegen nyelv, közgazdasági szakmai 

tantárgyak 

1103: közgazdasági szakmai tantárgyak idegen 

nyelv 

1104: Közgazdasági szakmai tantárgyak 

1105: Közgazdasági szakmai tantárgyak 

Oktatott idegen nyelvek 1101, 1102, 1103: Angol és német  

1104: Angol 

1105: Angol vagy német /jelentkezéskor 

kérjük megjelölni a választott idegen nyelvet/ 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tantárgy 

10-12. évfolyam: fizika, földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens 
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Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban 

Nyílt napok időpontjai 2016. 10. 27. 16 óra 

2016. 11. 29. bemutató órák előzetes 

regisztrációval a www.korosy.hu honlapon 

2016. 12. 07. 16 óra 

2017. január 11. 16 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Előkészítő tanfolyamot tartunk matematikából 

és magyar nyelvből. Jelentkezés határideje 

2016. 10. 07., a bekapcsolódás folyamatos 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Közgazdaság  
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
54 344 01 nappali 1* vagy 2 34 

Közgazdaság 
Vállalkozási és 

bérügyintéző 
54 344 02 nappali 1* vagy 2 34 

Közgazdaság 
Vám-, jövedéki- és 

termékdíj ügyintéző 
54 344 03 nappali 1* vagy 2 34 

Közgazdaság 
Államháztartási 

ügyintéző 
54 344 04 nappali 1* vagy 2 17 

Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
54 344 01 

esti 

levelező 
2 34 

Közgazdaság 
Vállalkozási 

mérlegképes könyvelő 
54 344 07 

esti 

levelező 
1 34 

* a közgazdasági ágazati érettségivel rendelkező tanulóknak 1 éves a szakképzés 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Az iskolában kérhető vagy az iskola honlap-

járól (http:// http://www.korosy.hu/ ) letölthető 

jelentkezési lap kitöltésével és az érettségi 

bizonyítvány fénymásolatának csatolásával le-
het jelentkezni. 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 30., a 
beiratkozás 2017. szeptember 8-ig folymatos 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Az érettségi eredmények és a közgazdasági 
szakmai előképzettség 

http://www.korosy.hu/
http://www.korosy.hu/
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A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

E-mailben 2017. augusztus 31. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumaiban 

Nyílt nap időpontja 2017. augusztus 8. 
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Szegedi Szakképzési Centrum 

Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 
OM azonosító száma: 203052/010 

 

Cím 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. 

Telefonszám 62/425-322 

Fax 62/425-322 

E-mail info@vasvari.hu  

Honlap www.vasvari.hu  

Igazgató neve Siposné Gyuris Valéria 

Igazgató e-mail címe igazgato@vasvari.hu  

Pályaválasztási felelős neve Molnár Edit 

Pályaválasztási felelős e-mail címe molnar@vasvari.hu  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Nyelvi előkészítő (Közgazdaság) 1001 nappali 5+1 16 

Nyelvi előkészítő (Informatika) 1002 nappali 5+1 16 

Közgazdaság 1003 nappali 4+1 32 

Ügyvitel 1004 nappali 4+1 16 

Informatika 1005 nappali 4+1 16 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Központi felvételi vizsga (matematika, 

magyar nyelv) 2017. január 21.  

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Az általános iskola 5-7. évfolyam tanév végi 

és a 8. évfolyam félévi magyar nyelv, magyar 

irodalom, történelem, matematika, valamint 

idegen nyelvi osztályzatainak (max. 100 

pont), illetve az írásbeli felvételi vizsga 

eredményének (max. 50-50 pont) összesítése. 

Összesen 200 pont szerezhető. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

mailto:info@vasvari.hu
http://www.vasvari.hu/
mailto:igazgato@vasvari.hu
mailto:molnar@vasvari.hu
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és az általános iskoláknak, 2017. április 26-

ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, mate-

matika, idegen nyelv, ágazati szakmai 

tantárgyak (közgazdaság ismeretek, 

informatika ismeretek, ügyvitel ismeretek) 

informatika 

Emelt óraszámú képzés A nyelvi előkészítő évfolyamon angol 

nyelvből 

Oktatott idegen nyelvek 1001 és 1002: Angol és német 

1003, 1004, 1005: Angol és német nyelv 

közül választható 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 
9. évfolyam: Komplex természettudomány 

10-12. évfolyam: 

1001: földrajz 

1002: fizika 

1003: földrajz 

1004: földrajz 

1005: fizika 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
Közgazdasági ágazat (XXIV): Pályázati-

támogatási asszisztens (52 345 06) 

Informatika ágazat (XIII): Irodai 

informatikus (52 481 02) 

Ügyvitel ágazat (XXV): Ügyfélszolgálati 

ügyintéző (52 841 02) 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium 

Nyílt napok időpontjai 2016. november 17. 16 óra 

2016. december 7-8. (bemutató órák) 

2017. január 12. 16 óra 

Egyéb fontos tudnivalók A 1001-es és a 1002-es kódszámú, 

közgazdasági, illetve informatikai  ágazatú 

osztály nyelvi előkészítő osztályként indul. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Közgazdaság Államháztartási ügyintéző 54 344 04  nappali 1* 16 

Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

54 344 01 nappali 1* 34 

Közgazdaság 
Vállalkozási és 

bérügyintéző 
54 344 02 nappali 1* 16 

Közgazdaság Államháztartási ügyintéző 54 344 04 
nappali 

esti  
2 34 

Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
54 344 01 nappali 2 34 

Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

54 344 01 esti 2 34 

Közgazdaság 
Vállalkozási és 

bérügyintéző 
54 344 02 nappali 2 16 

Közgazdaság 
Vállalkozási és 
bérügyintéző 

54 344 02 esti 2 34 

Közgazdaság 
Vállalkozási 

mérlegképes könyvelő 
55 344 07 esti 1 34 

Informatika Gazdasági informatikus 54 481 02 nappali 1* 16 

Informatika Szoftverfejlesztő 54 213 05 nappali 1* 16 

Informatika Gazdasági informatikus 54 481 02 nappali 2 16 

Informatika Gazdasági informatikus 54 481 02 esti 2 16 

Informatika Szoftverfejlesztő 54 213 05 nappali 2 34 

Informatika Szoftverfejlesztő 54 213 05 esti 2 34 

Informatika IT mentor 54 482 01 esti 2 16 

Ügyvitel Irodai titkár 54 346 01 nappali  1* 16 

Ügyvitel Irodai titkár 54 346 01 nappali  2 16 

Ügyvitel Irodai titkár 54 346 01 esti 2 16 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga, 

*az 1 éves  nappali képzések esetén az adott 

ágazatban szerzett ágazati szakmai érett-

ségi vizsga 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Iskolánk titkárságán beadott vagy e-mailben 

elküldött jelentkezési lapon, 2017. augusztus 

19-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Túljelentkezés esetén az érettségi vizsgaered-

mények alapján történik a rangsorolás. 
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A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A tanulót e-mailben vagy hagyományos postai 

úton értesítjük 2017. augusztus 21-ig. 

Beiratkozás: 2017. augusztus 22. 1000, az 

egyes szakok indítására a jelentkezők 

létszáma, a szakmaszerkezeti döntés és a 

fenntartói engedélyezés függvényében kerül 

sor. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégiumban 

Nyílt nap időpontja 2017. augusztus 21. 1600 

Egyéb fontos tudnivalók Az ügyvitel ágazatú képzésben a 10-11. 

évfolyamokon nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat teljesítése kötelező. 

Az esti tagozaton a képzést heti három napon, 

napi 6-7 órában tervezzük. 

 

  



Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

191 

Szegedi Szakképzési Centrum  

Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma 

OM azonosító száma: 203052/003 

 
Cím 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. 

Telefonszám 62/547-160 

Fax 62/547-160 

E-mail epki@vedres.sulinet.hu  

Honlap www.vedres.sulinet.hu 

Intézményvezető neve Deák Attila 

Intézményvezető e-mail címe deak.attila@int.ritek.hu  

Pályaválasztási felelős neve Nagy János Miklós 

Pályaválasztási felelős e-mail címe gentzinger@gmail.com  

 
SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Építőipar Építészet  0301 nappali 5+1 34 

Építőipar Építészet  0302 nappali 4+1 68 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési 

igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulókat. 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 
2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga 0301 és 0302: Egységes központi írásbeli 

felvételi vizsga matematikából és magyar 
nyelvből. 

Szóbeli meghallgatás Nincs. 

A felvételi döntés alapja 0301 és 0302: Az alábbiakban leírt 

pontszámítás alapján határozzuk meg a 

jelentkezők rangsorát: 

Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. 

osztály félévi osztályzatok összegének 

kétszerese magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv és rajz 

tantárgyakból: maximum 100 pont. 

mailto:epki@vedres.sulinet.hu
http://www.vedres.sulinet.hu/
mailto:deak.attila@int.ritek.hu
mailto:gentzinger@gmail.com
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 Magyar nyelv központi írásbeli 

vizsga: 0-50 pont 

 Matematika központi írásbeli 

vizsga: 0-50 pont 

Összesen elérhető: maximum 200 pont. 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül 

előnyben részesülnek a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetűek. 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, 

valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni 

kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében 

biztosított jogával, az írásbeli jelentkezési 

laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó 

kérelmet, valamint a szakértői bizottság 

véleményét. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A jelentkezőket és az általános iskolát írásban 

értesítjük 2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete A 2017/2018. tanév rendje szerint, 2017. 

szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

0301, 0302: Magyar nyelv és irodalom, 

matematika történelem, angol nyelv, német 

nyelv, építőipari ismeretek, fizika.  
Emelt óraszámú képzés 0301: Emelt óraszámú oktatás idegen nyelv 

tantárgyból. 
Oktatott idegen nyelvek 0301, 0302: Az első idegen nyelv az angol 

vagy a német, a második idegen nyelv a német 

vagy az angol. 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudomány 

10 – 12. évfolyam: fizika 

A tanulmányokat záró vizsga A 12. évfolyam végén érettségi vizsga. 

A 13. évfolyam végén technikusképesítő 

vizsga. 
Érettségivel megszerezhető 
szakképesítés 

Digitális műszaki rajzoló és építő- és 

anyagmozgató gép kezelője [emelőgépkezelő 

(kivéve targonca), földmunka-, rakodó- és 

szállítógép kezelő, targoncavezető 

szakmairányok] 
Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium kollégiumaiban 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 26-án, november 16-án, 

december 14-én, 2017. január 11-én és február 

8-án: 

 nyitott tanítási órák 7.45-14.05-ig, 

 tájékoztató előadás 16.00-tól 
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Egyéb fontos tudnivalók A 0301-es kódszámú tanulmányi terület nyelvi 

előkészítő, építész osztály, a 0302-es 

kódszámú tanulmányi terület építész osztály. 

A négy év alatt közismereti és szakmai elmé-

leti tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati 

oktatás folyik. 

Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen nyel-

vet, matematikát, informatikát, magyar nyelv 

és irodalmat, szakmai tantárgyakat. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Építőipar 
Magasépítő 

technikus 
54 582 03 nappali 2 34 

Építőipar 
Mélyépítő 

technikus 
54 582 04 nappali 2 24 

Építőipar 
Magasépítő 

technikus 
54 582 03 esti 2 34 

Építőipar 
Mélyépítő 

technikus 
54 582 04 esti 2 16 

Képző-és 

iparművészet 

Művészeti és 

médiafotográfus 
54 211 10 esti 2 34 

 

Szükséges iskolai végzettség Középiskolai érettségi. 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság. 

Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési 

igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulókat. 

A jelentkezés módja és 
határideje 

A honlapon (www.vedres.sulinet.hu ) található 
jelentkezési lapon, 2017.08.25-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 
A jelentkezési lapon megadott címre, levélben 
vagy e-mailen 2017. 08. 30-ig 

A képzés kezdete 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan  

2017. szeptember 1. 
Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Technikusképesítő vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Korlátozott számban biztosított a Szeged  

Városi Kollégium kollégiumaiban. 

http://www.vedres.sulinet.hu/
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Nyílt napok időpontjai 2016. október 26-án, november 16-án, 

december 14-én, 2017. január 11-én és február 

8-án: 

 nyitott tanítási órák 7.45-14.05-ig, 

 tájékoztató előadás 16.00-tól 
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Szegedi Szakképzési Centrum  

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája 
OM azonosító száma: 203052/002 

 
Cím 6724 Szeged, Kodály tér 1. 

Telefonszám 62/550-486 

Fax 62/550-486 

E-mail isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu 

Honlap www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu    

Intézményvezető neve Horváth Levente Attila 

Intézményvezető e-mail címe hla@kossuthzs-szeged.sulinet.hu  

Pályaválasztási felelős neve Pleskonicsné Szabó Éva 

Pályaválasztási felelős e-mail címe evairisz@gmail.com  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Ágazati képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport Kódszám Képzési forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Egészségügy Egészségügy 0201 nappali 4+1 64 

Képző- és 

iparművészet 
Művészet 0202 nappali 4+1 32 

Szociális 
Szociális 

szolgáltatások 
0203 nappali 4+1 32 

 
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése 
Alkalmassági követelmény Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és 

egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési 

igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulókat. 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Egységes központi írásbeli felvételi vizsga 
matematikából és magyar nyelvből. 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, 

valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az 

Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, 

az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az 

mailto:isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu
http://www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu/
mailto:hla@kossuthzs-szeged.sulinet.hu
mailto:evairisz@gmail.com
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erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői 
bizottság véleményét. 

Felvételi alkalmassági 
elbeszélgetés 

A képzőművészeti ágazatra jelentkezők 
számára 2017. február 20. 

A tanulók hozzanak magukkal 5-6 db. 

tanulmányi rajzot és divattervezéshez 

kapcsolódó munkát (divatrajzot, mintatervet). 

A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a 
tanuló alkalmasságát. 

Szóbeli meghallgatás Szóbeli felvételi vizsga nincs 

A felvételi döntés alapja Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján 
határozzuk meg a jelentkezők rangsorát: 

6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi 

osztályzatok magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, idegen nyelv és 

biológia (természetismeret) tantárgyakból, 

valamint a két utolsó év informatika/rajz 
osztályzata (max. 100 pont).  

Amennyiben a felvételiző a felsorolt 

tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet 

az általános iskolában, az adott tantárgyból a 
többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be. 

Az egységes írásbeli felvételin elért eredmény 

(matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: 
max. 50 pont = max. 100 pont). 

Összesen elérhető 200 pont. 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül 

előnyben részesülnek a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetűek. 

Az írásbeli felvételi vizsga 

tervezett helye és ideje 
Szegedi Szakképzési Centrum  

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája  

6724 Szeged, Kodály tér 1. 

Központi írásbeli:  2017. január 21, 10 óra 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkezőket és az általános iskolát írásban 
értesítjük 2017. április 26-ig 

A képzés kezdete 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 
2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és 

irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv) mellett testnevelés és a komplex 
szakmai vizsgatárgy. 

Emelt óraszámú képzés Nincs 
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Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 
tárgy 

10-12. évfolyam: 

0201: biológia 

0202: fizika 

0203: biológia 

A tanulmányokat záró vizsga A 12. évfolyam végén érettségi vizsga. (A 

négy kötelező és az 5. szakmai érettségi 
vizsgatárgyból.)  

A 13. évfolyam végén OKJ szakmai vizsga az 

egészségügyi ágazatban a választott 
szakképzésnek megfelelően. 

Érettségivel megszerezhető 
szakképesítés 

Érettségivel megszerezhető szakképesítések: 

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens 

51 345 02 Képző- és Iparművészeti program- 
és projektszervező 

52 761 01 Családsegítő asszisztens 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium kollégiumaiban 

Nyílt napok időpontjai 2016. november 10. 10 óra 

2016. december 08. 10 óra 

2017. január 11. 10 óra 

Egyéb fontos tudnivalók A négy év alatt közismereti és szakmai elméleti 

tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati 
oktatás folyik. 

Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen 

nyelvet, matematikát, informatikát, magyar 

nyelv és irodalmat, ill. a szakmai tantárgyak 
jelentős részét. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS  
Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára (9-11. évfolyam) 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Szociális 
szolgáltatások 

Szociális gondozó és 
ápoló 

34 762 01 0204 nappali 3 28 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése. 
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Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és 

egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési 

igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulókat. 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján 

határozzuk meg a jelentkezők rangsorát: 

6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztály-

zatok magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv és biológia (termé-

szetismeret) tantárgyakból (max. 90 pont).  

Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantár-

gyak valamelyikéből nem szerzett jegyet az 

általános iskolában, az adott tantárgyból a 

többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be. 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül 

előnyben részesülnek a hátrányos és halmozot-

tan hátrányos helyzetűek. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A jelentkezőket és az általános iskolát írásban 

értesítjük 2017. április 26-ig. 

A képzés kezdete 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 

2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium kollégiumaiban. 

Nyílt napok időpontjai 2016. november 10. 10 óra 

2016. december 08. 10 óra 

2017. január 11. 10 óra 

Egyéb fontos tudnivalók A képzés gyakorlatorientált (a tanítási órák 

1/3-a közismereti tantárgy, 2/3-a szakmai 

elmélet, ill. gyakorlat). 

A képzés hiányszakmának minősül, így a 

tanulók – a jogszabályoknak megfelelően- 

ösztöndíjban részesülnek. 

A szakmai vizsga után két év alatt érettségi 

bizonyítvány szerezhető. 
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SZAKKÉPZÉS ÉRETTSÉGI UTÁN 
Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Egészségügy Gyakorló ápoló 54 723 02 nappali 2 34 

Egészségügy 

Gyakorló klinikai labo-

ratóriumi asszisztens 
54 725 04 

nappali 2 34 

Radiográfiai asszisztens 54 725 02 

Egészségügy 

Fogászati asszisztens 54 720 02 nappali 2 34 

Gyógyszertári asszisztens 54 720 03 nappali 2 34 

Gyógymasszőr 

(egy osztályban kihe-

lyezett képzés Móra-

halmon) 

54 726 04 nappali 2 68 

Szociális 
Kisgyermekgondozó, -

nevelő 
54 761 02 nappali 2 34 

Egészségügy Gyakorló ápoló 54 723 02 esti 2 68 

Egészségügy Gyakorló ápoló 54 723 02 esti 1 34 

Egészségügy 

Fogászati asszisztens 54 720 02 esti 2 34 

Radiográfiai asszisztens 54 725 09 esti 2 34 

Gyógymasszőr 

(kihelyezett képzés 

Mórahalmon) 

54 726 04 esti 2 68 

Gyakorló mentőápoló 54 723 01 esti 2 34 

Könnyűipar Ruhaipari technikus 54 542 02 esti 2 34 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány. 

Kivétel: Az 1 éves esti tagozatos gyakorló 

ápolóhoz előképzettség szükséges: általános 

ápoló vagy szociális gondozó és ápoló vég-
zettség. 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasság a megfelelő szak-

ma elvégzéséhez. (Brunner Péter: Orvosi út-
mutató c. könyve szerint.) 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és ideje Az iskolában beszerezhető vagy a honlapról ( 

http://www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu) le-

tölthető jelentkezési lapon 2017. április 3-tól 

június 30-ig. 

Pótjelentkezés 2017. augusztus 21-ig. 

http://www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu/
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Benyújtandó mellékletek: érettségi 

bizonyítvány (másolat), orvosi igazolás, 

nyilatkozat OKJ szakmai végzettségről 
(honlapról letölthető), felbélyegzett boríték 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Túljelentkezés esetén az érettségi vizsga 

eredményét vesszük figyelembe 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Postai úton megküldött levélben, 2017. július 

6-ig  

A képzés kezdete A 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 

2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium kollégiumaiban 

Nyílt napok időpontjai 2016. november 16. 10 óra. 

2016. december 08. 10 óra 

2017. január 11. 10 óra. 

Egyéb fontos tudnivalók A 2. évfolyamot követően a gyakorló szint 

elérése után lehetőséget biztosítunk a 

magasabb szintű OKJ végzettség 
megszerzésére: 

Ápoló 55 723 01 +1 év ráépülés; 

Klinikai laboratóriumi asszisztens 55 725 
18 + 0,5 év ráépülés; 

Mentőápoló 55 723 11 +0,5 év ráépülés. 

Esti tagozaton a második szakma 
megszerzése is ingyenes. 
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SZAKKÉPZÉS – SZAKKÉPESÍTÉS RÁÉPÜLÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 15. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Egészségügy 

Ápoló 55 723 01 nappali 1 34 

Csecsemő- és 

gyermekápoló 
55 723 02 nappali 1 34 

Ápoló 55 723 01 esti 1 68 

Sportmasszőr 55 726 02 esti 1 34 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány + Szakmai 

előképzettség (Gyakorló ápoló; Gyakorló 

csecsemő- és gyermekápoló; Gyógymasszőr) 

+ a Sportmasszőr képzés esetén 2 év 

gyógymasszőri végzettséggel szerzett 

gyakorlat  
Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasság a megfelelő 

szakma elvégzéséhez. (Brunner Péter: Orvosi 
útmutató c. könyve szerint.) 

Integrált felkészítés* Nincs 

A jelentkezés módja és ideje Az iskolában beszerezhető vagy a honlapról 

(www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu) letölthető 

jelentkezési lapon 2017. április 3-tól június 30-

ig. 

Pótjelentkezés: 2017. augusztus 21-ig. 

Benyújtandó mellékletek: érettségi 

bizonyítvány, szakmai előképzettséget igazoló 

bizonyítvány (másolat), orvosi igazolás, 

nyilatkozat OKJ szakmai végzettségről 

(honlapról letölthető), felbélyegzett boríték + 

Sportmasszőr képzés esetén a 2 év 

gyógymasszőri végzettséggel szerzett 
gyakorlatot igazoló dokumentum. 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Túljelentkezés esetén az érettségi vizsga, 

illetve a szakmai előképzettséget igazoló 
bizonyítvány eredményét vesszük figyelembe. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Levélben e-mailen keresztül, 2017. július 6-ig  
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A képzés kezdete A 2017/2018. tanév rendje szerint, várhatóan 
2017. szeptember 1. 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium kollégiumaiban 

Nyílt napok időpontjai 2016. november 16. 10 óra. 

2017. január 11. 10 óra. 

Egyéb fontos tudnivalók Esti tagozaton a második szakma megszerzése 
is ingyenes. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek esti tagozaton keresztféléves képzésben 

Általános iskolai végzettséggel 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Szociális 

szolgáltatások 

Szociális gondozó 

és ápoló 
34 762 01 esti 2 34 

 

Érettségi végzettséggel 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 
Szociális 
szolgáltatások 

Kisgyermek- 
gondozó, -nevelő 

34 762 01 esti 2 34 

 
Információk a keresztféléves 

képzéshez 
Esti tagozaton a 2. szakma megszerzése is 

ingyenes! 
Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmasság a megfelelő 

szakma elvégzéséhez. (Brunner Péter: Orvosi 
útmutató c. könyve szerint.) 

Integrált felkészítés* Nincs 

A jelentkezés módja és ideje Az iskolában beszerezhető, vagy a honlapról 

www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu letölthető 

jelentkezési lapon 2016. november 15 - től 

december 30-ig. 

Pótjelentkezés 2017. január 13-ig. 

Benyújtandó mellékletek: Általános iskola 8 

évfolyamának elvégzését igazoló 

bizonyítvány (Szociális gondozó és ápoló 

képzés esetén), illetve érettségi bizonyítvány 

(Kisgyermekgondozó és -nevelő képzés 

esetén) (másolat), orvosi igazolás, nyilatkozat 

http://www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu/
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OKJ szakmai végzettségről (honlapról 
letölthető), felbélyegzett boríték 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Túljelentkezés esetén az általános iskolai 

bizonyítvány, illetve az érettségi vizsga 
eredményét vesszük figyelembe. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Levélben e-mailen keresztül, 2017. január 13-
ig  

A képzés kezdete Várhatóan 2017. január 23. (keresztféléves) 

Oktatott idegen nyelv Angol vagy német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ  szakmai vizsga 
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Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202741 

 

Cím 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. 

Telefonszám 62/548-931 

Fax 62/548-931 

E-mail halapinandor@kissf-szeged.sulinet.hu  

Honlap http://www.kissf-szeged.sulinet.hu  

Intézményvezető neve Halápi Nándor 

Intézményvezető e-mail címe halapinandor@kissf-szeged.sulinet.hu  

Pályaválasztási felelős neve Tihanyi Klára 

Pályaválasztási felelős e-mail címe tihanyiklara@kissf-szeged.sulinet.hu  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Agrár szakterület 

XXXII. Erdészet és 

vadgazdálkodás ágazat 

Mezőgazdaság 0001 nappali 4 +1 68 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmények Brunner Péter: Orvosi útmutató 1998. c. 

könyve szerint. Kizáró ok pl. epilepszia, 

színtévesztés, cukorbetegség, nagyot hallás, 

3D feletti szemüvegviselés. 
Integrált felkészítés Iskolánkban integrált felkészítés is folyik. A 

Nkt. 4.§ 25. bekezdésében meghatározott 

tanulók esetében, a középiskolai felvételnél, ha 

teljes felmentése van az iskolánk által 

meghatározott valamelyik tantárgyból, akkor 

egy másik, a tanuló által tanult, a tanuló 

számára kedvező tantárgy eredményét vesszük 

figyelembe. 

Középiskolai tanulmányok idején a Nkt. 47.§ 

(1),(2); 51.§ (5) bekezdésében leírtakat 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára köz-

vetlenül az iskolánkban: 2016. 12. 09-ig. 

mailto:halapinandor@kissf-szeged.sulinet.hu
http://www.kissf-szeged.sulinet.hu/
mailto:halapinandor@kissf-szeged.sulinet.hu
mailto:tihanyiklara@kissf-szeged.sulinet.hu


Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

205 

Írásbeli felvételi vizsga Egységes írásbeli felvételi vizsga matematiká-

ból és magyar nyelvből. 
Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvétel az általános iskolai érdemjegyek és 

az írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredmé-

nye alapján az alábbiak szerint történik: 

Általános iskolai jegyek 5-7 évfolyamok tanév 

végi és a 8. évfolyam félévi magyar irodalom, 

magyar nyelv, idegen nyelv, történelem, 

matematika;  valamint a 7. tanévvégi, 8. 

évfolyam félévi fizika, biológia és kémia 

tantárgyak elért eredményeit összeadjuk, és 

megfelezzük (max: 130 pont/2= 65 pont); és a 

két írásbeli felvételi vizsgatárgy (magyar 

nyelv, matematika) pontszámait (max: 2*50 

pont= 100 pont) összeadjuk. Ez képezi a 

rangsorolás alapját. 

Iskolánkban a felvételi eljárás során szerezhető 

maximális pontszám: 165 pont. 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül 

előnyben részesülnek a halmozottan hátrányos 

helyzetűek. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. számú 

mellékletében leírtak szerint az:  

Ideiglenes felvételi jegyzéket 2017. 03. 10-ig 

készíjük el. 

A felvételről a jelentkezőket és az általános is-

kolákat 2017. 04.26-ig hagyományos postai 

levélben értesítjük. 
A képzés kezdete 2017.09.01. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Emelt szintű oktatást a szakgimnáziumi képzés 

szerint: idegen nyelv (angol nyelv/német 

nyelv) ill. szakmai tantárgy 

Emelt óraszámú képzés Szakgimnáziumi képzés kerettanterve szerint 

biztosítjuk. 

Oktatott idegen nyelvek Angol nyelv, német nyelv 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

Biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga. 

Érettségivel megszerezhető 
szakképesítés 

Természetvédelmi munkatárs  

(OKJ: 32 850 01) 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium Ady Endre Kollégi-

umában (6726 Szeged, Közép fasor 23.) 

Nyílt napok időpontjai 2016. nov. 09. (szerda) 15:00. 
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2016. nov. 25. (péntek) 15:00. 
Egyéb fontos tudnivalók Főleg fiúk jelentkezését várjuk, de lányok 

jelentkezését is elfogadjuk. 

A 9-12. osztályainkban a szakgimnáziumi 

képzési rendszerben közismereti, szakmai és 

természetvédelmhez kapcsolódó tantárgyakat 

tanítunk a kerettantervben meghatározottak 

alapján.  

A 12. évfolyam végén tanulóink szakmai 

tárgyból is tesznek érettségi vizsgát. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Agrár szakterület 

XXXII. Erdészet és 

vadgazdálkodás ágazat 
Mezőgazdasági szakmacsoport 

Erdésztechnikus 54 623 02 nappali 2 80 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Eü. alkalmassági követelmények Brunner Péter: Orvosi útmutató 1998. c. 

könyve szerint. Kizáró ok pl. epilepszia, 

színtévesztés, cukorbetegség, nagyot hallás, 

3D feletti szemüvegviselés. 
Integrált felkészítés Iskolánkban integrált felkészítés is folyik. 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, igazgató úrnak írt kérvénnyel és a 

honlapunkról letölthető jelentkezési lap 

kitöltésével: 2017.06.30-ig. Pótjelentkezés: 

2017.08.16-ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Érettségi bizonyítvány szükséges a felvételhez. 

Más eredmények nem szükségesek. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Hagyományos postai levélben ill. emailben. 

Nappali tagozaton: 2017.07.30-ig. 

Pótjelentkezés esetén: 2017.08.16-t követő 

napokban. 
A képzés kezdete Nappali tagozaton: 2017.09.01. 

Oktatott idegen nyelvek Nappali tagozaton: elhelyezkedést segítő 

idegen nyelvek: angol és német 

A tanulmányokat záró vizsga Erdészetechnikus szakmai képesítő vizsga. 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium Ady Endre Kollégi-

umában (6726 Szeged, Közép fasor 23.) 
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Nyílt napok időpontjai 2016. nov. 09. (szerda) 15:00 órától 

2016. nov. 25. (péntek) 15:00 órától 
Egyéb fontos tudnivalók Az Erdésztechnikus végzettséggel: erdő-, 

természetvédelmi és vadgazdálkodási 

technikus munkaköröket lehet betölteni. 
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Premier Művészeti Szakgimnázium Szegedi 

Tagintézménye 
OM azonosító száma: 201425 

 

Cím 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44. 

Telefonszám 30/960-0219 

E-mail premiermuveszeti@gmail.com  

Honlap www.premiermuveszeti.hu  

Intézményvezető neve Kulcsár Sándor 

Intézményvezető e-mail címe premiermuveszeti@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve Tápai Róbert 

Pályaválasztási felelős e-mail címe premiermuveszeti@gmail.com  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Szakmai érettségi végzettséget adó képzés (9-12. évfolyam, + 1 év szakmai) 

Ágazat 
Szakmacsoport 

Művészet 
Kódszám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Előadóművészet 
Zenész 
(szórakoztató zenész) 

0003 nappali 4 + 1 24 

Előadóművészet 
Táncos  

(kortárs-modern tánc) 
0004 nappali 4 + 1 20 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 általános iskola 

Alkalmassági követelmények 0003: Nem igényel zenei előképzettséget 

0004: Táncból alkalmasság 

Integrált felkészítés Az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartási zavarral) 
küzdő tanulók felkészítése 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Meghallgatás 0003: Meghallgatás, elbeszélgetés, 

készségfelmérés. Két különböző stílusú dal 

bemutatása. 

0004: A táncművészeti képzésre alkalmas 

fizikai állapot és kreativitás. Két különböző 
stílusú tánc bemutatása. 

Felvételi döntés alapja A felvétel feltétele a művészeti képességek, 
készségek megléte.  

Általános iskolai tanulmányi eredmények: 

A 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztályos 

félévi eredmények. (magyar nyelv, magyar 

mailto:premiermuveszeti@gmail.com
http://www.premiermuveszeti.hu/
mailto:premiermuveszeti@gmail.com
mailto:premiermuveszeti@gmail.com
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irodalom, történelem, idegen nyelv) 
tantárgyakból) 

A meghallgatás tervezett helye és 
ideje 

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44. 

Szórakoztató zenész: 2017.02.22. 10 órakor 

Kortárs-modern tánc: 2017.02.23. 10 órakor 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban értesítjük az iskolát és a tanulót 

2017.04.26-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1-től. 

Oktatott idegen nyelv A tagozaton kötelezően oktatott idegen nyelv 

az angol 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyamon komplex természettudományos 
tárgy 

10-12. évfolyamon biológia vagy földrajz 
választható 

A tanulmányokat záró vizsga 4. év végén érettségi vizsga;  

5. év végén szakmai vizsga 

Érettségivel megszerezhető 
szakképesítés 

Előadóművészeti program- és projektszervező 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

Nyílt nap időpontja Szórakoztató zenész; kortárs-modern tánc: 

2016.11.18. 10:00 órakor 

Egyéb fontos tudnivalók Oktatott szakmák: Szórakoztató zenész II. 

                              Kortárs-modern tánc II. 

Intézményünk profilja, a könnyűzenei 

tanszakok és a kortárs-modern tánc oktatása. A 

Premier Művészeti Szakgimnázium Szegedi 

Tagintézmények célja, olyan elméleti és 

gyakorlati ismeretek oktatása, amelyek 

felkészítik a tanulót a szakmai követelmények 

teljesítésére, képessé teszik a középfokú, 

emeltszintű és felsőfokú szakképesítéssel be-
tölthető munkakörök ellátására. 

Szakgimnáziumi kerettantervek 

Művészet, közművelődés, kommunikáció 
szakmacsoport 

Művészeti szak: 

0003: Szórakoztató zenész – könnyűzenei 

tanszakok: ének, gitár, basszusgitár, dob, 

billentyűs hangszerek: zongora, szintetizátor; 
szaxofon, trombita; 
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Megj.: A szakképzési évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor 

hatályos OKJ-ben meghatározott körűek 

(illetve szintűek) közül a(z) 54 212 08 

szakképesítés megszerzése. 

0004: Táncos – kortárs-modern tánc; 

Megj.: A szakképzési évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor 

hatályos OKJ-ben meghatározott körűek 

(illetve szintűek) közül a(z) 54 212 09 

szakképesítés megszerzése. 
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Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló 

Zeneművészeti Szakközépiskola 
OM azonosító száma: 200423 

 

Cím 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. 

Telefonszám 62/544-855 

Fax 62/544-855 

E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu 

nacsa.i@freemail.hu 

Honlap www.konzi.u-szeged.hu 

Intézményvezető neve Újvári István 

Intézményvezető e-mail címe ujvari@konzi.u-szeged.hu 

Pályaválasztási felelős neve Nacsa Ildikó 

Pályaválasztási felelős e-mail címe nacsa.i@freemail.hu 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLY 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama (tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Humán Művészet 0001 nappali 4 30 

 

Szükséges iskolai végzettség 8. évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény Nincs 

Képzésre alkalmassági köve-

telménynek megfelelés 

Felmérése alkalmassági vizsga alapján    

Előzetes felkészítés Elméleti felkészítő foglalkozások 

(Szeged, Tisza L. krt. 79-81.) 

2017.02.11. 9.00 óra 

2017.02.18. 9.00 óra 

2017.03.04. 9.00 óra 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

A felvételi döntés alapja Az iskola általános képzési tantárgyi írásbeli 

felvételit, szóbeli meghallgatást nem hirdet. 

A felvételről az általános iskolában elért ered-

mények és további képességek, készségek 

vizsgálata szerint: 

Hozott pontszámok összege (max. 50 pont) 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv 7. évfolyam tanév 

végi és 8. évfolyam félévi eredménye 

mailto:iroda@konzi.u-szeged.hu
mailto:nacsa.i@freemail.hu
http://www.konzi.u-szeged.hu/
mailto:ujvari@konzi.u-szeged.hu
mailto:nacsa.i@freemail.hu
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Készség- és képességfelmérésen elért ered-

mény (max. 100 pont) 

Szolfézs írásbeli (max. 30 pont) 

Szolfézs szóbeli (max. 20 pont) 

Hangszerjáték (max. 50 pont) 

Szerezhető összes pontszám: max. 150 pont 

Az összes pontszám 33%-a a hozott pontokból, 

67%-a az alkalmassági vizsgán szerzett pon-

tokból tevődik össze. 

A jelentkezők számára - a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet alapján - azon tárgyakat 

kivesszük a felvételkor figyelembe vettek 

sorából, melyekből a tanuló felmentéssel 

rendelkezik. 

A jelentkezők rangsorolása: az összesített 

pontszámaik alapján történik 

Készség és képességfelmérés 

tervezett helye és ideje 

Intézményünkben (6722 Szeged, Tisza L. krt. 

79-81.) 

2017.03.06. 10.00 órától 

A felvételről való értesítés 

módja és időpontja 

A 12/2016.(VI.27.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerint, levélben 2017.04.26-ig. 

A képzés kezdete 2017.09.01-től. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 
Rendezvényszervezés projekttervezés és 

projektmenedzsment, magyar nyelv és 

irodalom, történelem, angol, matematika 

Oktatott idegen nyelv Angol nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
Rendezvényszervezés projekttervezés és 

projektmenedzsment 

Kollégiumi elhelyezés (Szeged város kollégiumaiban) egyénileg 

intézendő 

Nyílt nap időpontja 2016.11.23. 8.00 órától 

Egyéb fontos tudnivalók A jelentkezési lapon kérjük a 

HANGSZERT  megjelölni! 

Előmeghallgatás 

I.  2016.11.23. 10.00 óra 

II. 2017.01.30. 12.00 óra 

Szakmai készség és képességfelmérés 

Hangszeres, Magánénekes 

ÍRÁSBELI (ELMÉLET) 

Elérhető pontszám: 30 pont 
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1. Hangközmenet írása  

Ritmus nélküli kétszólamú hangközmenet – 6-

8 hangköz – leírása tonális keretben. 

(Háromszor hangzik el.)  

2. Népzene (dallamírás)  

Magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, 

énekes diktálás alapján. (Hatszor hangzik el.)  

3. Dallamírás  

Kétszólamú bécsi klasszikus idézet leírása 

funkciós basszussal, a dallamban könnyebb 

alteráció előfordulhat. (Nyolcszor hangzik el.) 

4. Szerkesztés)  

Hangközök (a bővített kvart és a szűkített kvint 

feloldással együtt), hármashangzatok és 

fordításaik, illetve bővített hármashangzat 

alaphelyzetben 

SZÓBELI (ELMÉLET) 

Elérhető pontszám: 20 pont 

1. Népzene  

10 magyar népdal fejből való éneklése 

(igényes előadásban, több versszakkal), és 

elemzése 

2. Lapról éneklés  

Bécsi klasszikus vagy romantikus dallam 

lapról olvasása (8-16 ütem, könnyebb alteráció 

es moduláció előfordulhat). 

3. Hallás és elmélet  

Ritmus visszatapsolása hallás után, annak 

értelmezése. 

Az alább felsorolt zenei elemek felismerése 

hallás után, és azok éneklése szolmizálva, 

hangnévvel. 

– oktávon belüli hangközök (bővített kvart, 

szűkített kvint oldással) 

– hármashangzatok és megfordításaik 

– dominánsszeptim és szűkített szeptim  

– dúr és moll (természetes, összhangzatos, 

dallamos) 7#, 7b előjegyzésig, vezetőhang 

megállapítása 

– pentaton és modális hangsorok 

Hangszerjáték  

Elérhető pontszám: 50 pont 
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Fuvola, Oboa, Klarinét, Fagott, Blockflöte, 

Kürt, Trombita, Harsona, Tuba, Ütőhangszer, 

Hegedű, Mélyhegedű, Cselló, Nagybőgő, 

Zongora, Orgona, Csembaló, Gitár, Hárfa, 

Magánének 

A főtárgyak felvételi anyagának részletes 

leírása az iskola honlapján található: 

http://www.konzi.u-szeged.hu  

  

http://www.konzi.u-szeged.hu/
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Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola Szegedi 

Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200029 

 

Cím 6722 Szeged, Moszkvai krt. 11. 

Telefonszám 62/421-260 

Fax 62/421-260 

E-mail szinergia.szeged@szinergiaiskola.hu  

Honlap www.szinergiaszakiskola.hu  

Intézményvezető neve Mogyorósi Ferencné 

Intézményvezető e-mail címe szinergia.szeged@szinergiaiskola.hu  

Pályaválasztási felelős neve Szélpál Gábor 

Pályaválasztási felelős e-mail címe szelpal.gabor@szinergiaiskola.hu  

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Kereskedelem Kereskedő 54 341 01 nappali 2 30 

Közlekedés, 

szállítmányozás 
és logisztika 

Logisztikai és 

szállítmányozási 
ügyintéző 

54 841 11 nappali 2 30 

Közgazdaság 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

54 344 01 nappali 2 30 

Közgazdaság 
Vállalkozási és 

bérügyintéző 
54 344 02 nappali 2 30 

Sport 
Fitness -wellness 

instruktor 
54 813 01 nappali 2 30 

Sport 
Sportedző (a sportág 
megjelölésével) 

54 813 02 nappali 2 30 

Turisztika 
Turisztikai szervező, 
értékesítő 

54 812 03 nappali 2 30 

Turisztika Idegenvezető 54 812 01 nappali 2 30 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi 

Alkalmassági követelmény Nincs 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Folyamatosan, nyitvatartási időben személye-

sen az iskola ügyfélszolgálatán (a szegedi tag-
intézmény címén) 

Írásbeli felvételi vizsga Nins 

mailto:szinergia.szeged@szinergiaiskola.hu
http://www.szinergiaszakiskola.hu/
mailto:szinergia.szeged@szinergiaiskola.hu
mailto:szelpal.gabor@szinergiaiskola.hu
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Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Az érettségi megléte. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A tanuló címére megküldött hagyományos 
postai levélben, 2017. augusztus 24-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 01. 

Oktatott idegen nyelv Üzleti angol nyelv (LCCI vizsgafelkészítés) 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Nincs, a lakhatásáról mindenki maga 

gondoskodik 

Nyílt napok időpontjai 2016.11.23. 

2017.01.25. 

2017.02.22. 

2017.03.22. 

2017.04.26.  

A nyílt napok minden alkalommal 10 órakor 

kezdődnek. 
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Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 
OM azonosító száma: 029 792 

 

Cím 6728 Szeged, Bajai út 14. 

Telefonszám 62/559-577 

Fax 62/559-579 

E-mail iskola@szrszki.hu 

Honlap www.szrszki.hu 

Intézményvezető neve dr. Bardócz Csaba 

Intézményvezető e-mail címe iskola@szrszki.hu 

Pályaválasztási felelős neve Mezei Józsefné 

Pályaválasztási felelős e-mail címe mezeine.ibolya@szrszki.hu  

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőség az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Közszolgálat Rendőr tiszthelyettes 54 861 01 nappali 2 200 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi és pályaalkalmassági 

A jelentkezés módja és 
határideje 

A honlapunkról 2016. novembertől letölthető 

nyomtatványok beküldésével, 2017. február 
15-ig 

Írásbeli felvételi vizsga Történelem és állampolgári ismeretek 

Egyéb felvételi vizsga Fizikai erőnléti felmérés történik választható 

gyakorlatokból: (2000 m-es futás, ingafutás, 

felülés, fekvőtámasz, függeszkedés, helyből 

távolugrás, fekve-nyomás), a követelményi 
szintek honlapunkon megtalálhatók. 

Egyéb felvételi vizsgák tervezett 
helye és ideje 

2017. március 

Szeged, Bajai út 14. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A jelentkezési lapon megadott e-mail címen 
elektronikusan. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga OKJ szakmai vizsga  

Kollégiumi elhelyezés Tanulói szálláson. 

Nyílt napok időpontjai A honlapunkon kerül meghirdetésre a nyílt nap 

időpontja és programja, a fenntartói 
jóváhagyást követően 

mailto:iskola@szrszki.hu
http://www.szrszki.hu/
mailto:iskola@szrszki.hu
mailto:mezeine.ibolya@szrszki.hu
http://www.szrszki.hu/
http://www.szrszki.hu/
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Tervezett napok: 

2016. november 17. 13 órától 

2016. december 16. 09 órától 

2017.január 20. 09 órától. 
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PRO-DENT-A Fogtechnikai Szakgimnázium 
OM azonosító száma: 200440 

 

Cím 6725 Szeged, Csöndes u. 15/1. 

Telefonszám 62/327-329 

Fax 62/327-329 

E-mail prodent@invitel.hu  

Honlap www.fogtechnikusiskola.hu  

Intézményvezető neve: Novákné Halász Anna 

Intézményvezető e-mail címe prodent@invitel.hu  

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek 13. évfolyamtól 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Egészségügyi 
technika 

Fogtechnikus 
gyakornok 

54 724 01 
nappali 

/esti 
2 30 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi 

Eü. alkalmassági követelmény I. fokú orvosi alkalmassági vizsgálat megléte 

A jelentkezés módja és 
határideje 

E-mailben, telefonon, személyes megkeresés 
alapján 

2017. február 28-ig  

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás A jelentkezőkkel elbeszélgetést tartunk 

A szóbeli meghallgatás tervezett 
helye és ideje 

6725 Szeged, Csöndes u. 15/1. 

2017. március  

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

E-mailben, 2017. március 31-ig. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv Nincs 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga, 2019. május-június 

Kollégiumi elhelyezés Nincs 

Nyílt napok 2017. február hónapban, pontos időpont az 
intézmény honlapján kerül meghirdetésre. 

 

  

mailto:prodent@invitel.hu
http://www.fogtechnikusiskola.hu/
mailto:prodent@invitel.hu
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Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, 

Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító száma: 102731 

 

Cím 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. 

Telefonszám 62/444-190 

Fax 62/444-190 

E-mail waldorf.szeged@gmail.com  

Honlap http://www.waldorfszeged.hu   

Intézményvezető neve Csetkovits Csilla 

Intézményvezető e-mail címe waldorf.szeged@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve Csetkovits Csilla 

Pályaválasztási felelős e-mail címe waldorf.szeged@gmail.com  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Általános gimnázium 0001 nappali 4+1 25 

 

Szükséges iskolai végzettség 8. általános iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények Művészetek iránti érdeklődés, kreativitás, 

szociális érzékenység 

Integrált felkészítés A tanulólétszám 10%-áig felvehető 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
rásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Vizsga nincs, csak tantárgyaktól független mo-

tivációs beszélgetésen vesznek részt a tanulók 

A felvételi döntés alapja A jelentkező 8. évfolyamos félévi eredményei 
alapján születik döntés 

A szóbeli felvételi beszélgetés 
tervezett helye és időpontja 

Helyszíne: Szabad Waldorf Általános Iskola és 
Gimnázium, AMI 

Ideje: 2017. február 23-25. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A tanuló által megadott címre küldött 
hagyományos postai levélben, 

2017. április 26-ig. 

mailto:waldorf.szeged@gmail.com
http://www.waldorfszeged.hu/
mailto:waldorf.szeged@gmail.com
mailto:waldorf.szeged@gmail.com
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A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, angol, biológia, kémia 

Emelt óraszámú képzés Művészetek és kézművesség területeken 

Oktatott idegen nyelvek Angol, spanyol 

A tanulmányokat záró vizsga A 12. évfolyam végén szabadon választott 
témából éves munka és drámabemutató,  

a 13. évfolyam végén állami érettségi 

Kollégiumi elhelyezés Más középiskola kollégiumában lehetséges 

Nyílt nap időpontja 2016. december 3. szombat 

A Waldorf-pedagógiáról szóló előadások 
időpontjairól a honlapunkon lehet tájékozódni: 

http://www.waldorfszeged.hu/  

Egyéb fontos tudnivalók Iskolánk az egyik legrégebbi alternatív, 

személyiségközpontú pedagógiai rendszer 
szerint működik. 

 

  

http://www.waldorfszeged.hu/
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Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 
OM azonosító száma: 201260 

 

Cím 6721 Szeged, Osztrovszky u.1. 

Telefonszám 62/313-712 

Fax 62/313-712 

E-mail info@wesleydelalfold.hu  

Honlap www.wesleydelalfold.hu 

Intézményvezető neve Trócsányi Anna 

Intézményvezető e-mail címe trocsanyi.anna@wesleydelalfold.hu  

Pályaválasztási felelős neve Ormándiné Nógrádi Erika 

Pályaválasztási felelős e-mail címe nogradi.erika@wesleydelalfold.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 
Képzési 
forma 

A képzés 
időtartama (tanév) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Gimnázium 0001 nappali 4 15 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8. osztály 

Alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés A tanulmányi területre  

– mozgáskorlátozott 

– érzékszervi fogyatékos 

o látássérült (gyengénlátó) 

o hallássérült (nagyothalló) 

– beszédfogyatékos 

– autizmus spektrum zavarral küzdő 

– pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő 

– beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-

séggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 

Tanulmányi eredmény: magyar, matematika, 

idegen nyelv, történelem, földrajz tantárgyak 

átlaga. Tantárgyi felmentés esetén a fizika, 

mailto:info@wesleydelalfold.hu
http://www.wesleydelalfold.hu/
mailto:trocsanyi.anna@wesleydelalfold.hu
mailto:nogradi.erika@wesleydelalfold.hu
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kémia, biológia, informatika tantárgyak közül 
a legjobb eredményűt számítjuk be. 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendeletben 
meghatározottak szerint 2017.04.26-ig írásban. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Földrajz, történelem 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelvek 1. idegen nyelv: angol  

2. idegen nyelv: német/olasz  

A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni, hogy 

második idegen nyelvként melyik nyelvet vá-

lasztják. A csoportot legalább 5 fő jelentkezése 

esetén indítjuk. 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Kollégiumi elhelyezés Nincs 

Nyílt nap Előzetes bejelentkezés alapján folyamatosan 

fogadjuk az érdeklődőket 
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Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg 

Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és 

EGYMI  
(tagintézmény) 

OM azonosító: 038484/010 

 
Cím 6725 Szeged, Bécsi krt. 38. 

Telefonszám 62/547-180 

Fax 62/547-180 

E-mail siketek.szeged@t-online.hu  
Honlap www.siketek.szeged.hu  
Intézményvezető neve Megyesi Istvánné 

Intézményvezető e-mail címe kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu  

Tagintézményvezető neve Horváth Norbert 

Tagintézményvezető e-mail címe norbih@t-online.hu  

Pályaválasztási felelős neve Nátyiné Kenessei Anna 

 

SZAKKÉPESÍTÉS 

Szakképző évfolyamok (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Informatika 

Számítógép 

szerelő-kar-

bantartó 
34 523 02 0010 nappali 4 13 

 

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS 

Előkészítő és Szakképző évfolyamok (9. + 10., 11. évfolyamok) 

Ágazat 
Részszakképe-

sítés 
OKJ szám 

Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Informatika 
Számítógépes 

adatrögzítő 
31 346 02 12 nappali 1+2 év 13 fő 

 

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS: 

Szakképző évfolyamok (9-10. évfolyam) 

Ágazat 
Részszakképe-

sítés 
OKJ szám 

Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Informatika 

Számítógépes 

műszaki 
rajzoló 

31 481 01 13 nappali 2 13 

 

mailto:siketek.szeged@t-online.hu
http://www.siketek.szeged.hu/
mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu
mailto:norbih@t-online.hu
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SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Eü. alkalmassági követelmény A Hallásvizsgáló Országos Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság vagy a Megyei 

Szakértői Bizottság szakvéleményének 

megléte. 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 

2. számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Az írásbeli felvételi vizsga Nincs 

A szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Az iskola írásban postai úton megküldi a 

felvételről szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak. Általános 
felvételi eljárás szerint 

2017. 04. 26. 

A képzés kezdete 2017.09.01. 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Oktatott idegen nyelv Angol 

Kollégiumi elhelyezés Igényelhető 

Nyílt nap időpontja Telefonos egyeztetés alapján. 

Egyéb fontos tudnivalók Nincs 
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Szentes 

Horváth Mihály Gimnázium 
OM azonosító száma: 029737 

 

Cím 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2. 

Telefonszám 63/561-580 

Fax 63/561-596 

E-mail hmg@index.hu  

Honlap www.hmg.hu  

Intézményvezető neve Tóth Tamás József 

Intézményvezető e-mail címe tamastoth@freemail.hu  

Pályaválasztási felelős neve Mészáros László 

intézményvezető-helyettes 

Pályaválasztási felelős e-mail címe mlaszlo-2002@freemail.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Emelt szintű haladó francia nyelvi csoport  0001 nappali 4 10 

Emelt szintű haladó angol nyelvi csoport 0002 nappali 4 20 

Emelt szintű haladó német nyelvi csoport 0003 nappali 4 10 

Emelt szintű matematika–fizika csoport 0004 nappali 4 15 

Emelt szintű biológia–kémia csoport 0005 nappali 4 20 

Általános tantervű csoport 0006 nappali 4 15 

Országos beiskolázású irodalmi-drámai osztály 0007 nappali 4 35 

Országos beiskolázású sportosztály 0008 nappali 4 18 

Emelt szintű kezdő orosz nyelvi csoport 0009 nappali 4  9 

Hat évfolyamos képzés 0010 nappali 6 30 

Emelt szintű földrajz csoport 0011 nappali 4 15 

Emelt szintű média csoport 0012 nappali 4 15 

Emelt szintű humán csoport 0014 nappali 4 15 

 

Szükséges iskolai végzettség 0010:  általános iskola elvégzett 6. évfolyama 

0001-0009 és 0011-0014: általános iskola 

elvégzett 8. évfolyama 

Alkalmassági követelmény 08: tánc/vízilabda szakirányú élsportolói tagozatra 

gyakorlati alkalmassági vizsga 

07:  fogalmazás, vers, játék, zene és mozgás 

(komplex vizsga) 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

mailto:hmg@index.hu
http://www.hmg.hu/
mailto:tamastoth@freemail.hu
mailto:mlaszlo-2002@freemail.hu
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számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

A hat évfolyamos képzés esetében (kódszám: 

0010) a jelentkezési lap közvetlenül a gimnázi-

umba is beadható. 

A jelentkezés határideje: 2017. 02. 15. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Van, de csak a készségek meglétének 

vizsgálata. 

A felvételi döntés alapja Hozott pontok szerinti rangsorolás 

A szóbeli meghallgatás tervezett 

helye és időpontja 

0007 irodalmi-drámai, 0008 sportosztályba 

jelentkezőknek: 

Horváth Mihály Gimnázium  

6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2.  

2017. 02. 24–25., 2017. 03. 03. 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

A jelentkezők értesítése levélben, az általános 

iskolákon keresztül. 

2017. április 26. 

A képzés kezdete 2017. 09. 01. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Minden képzéstípus esetén választható: angol 

nyelv, német nyelv, francia nyelv, magyar 

nyelv és irodalom, matematika, fizika, történe-

lem, biológia, földrajz, informatika, kémia tan-

tárgyakból  

Emelt óraszámú képzés 0001: Francia nyelv  

0002: Angol nyelv 

0003: Német nyelv 

0004: Matematika, fizika 

0005: Biológia, kémia 

0007: Tánc, dráma 

0008: Testnevelés 

0009: Orosz nyelv 

0011: Földünk és környezetünk 

0012: Mozgókép- és médiaismeret 

0014: Magyar nyelv és irodalom, történelem 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia, orosz, latin 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Középiskolai Kollégium 

6600 Szentes, Jövendő u. 6. 

Nyílt nap időpontjai 2016. 11. 16. (szerda) 7.45–12.30, 15–17 ó. 

Egyéb fontos tudnivalók Az iskola honlapján: www.hmg.hu  

 

  

http://www.hmg.hu/
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 

Cím 6600 Szentes, Ady Endre utca 6-8. 

Telefonszám 63/313-038 

Fax 63/313-038 

E-mail iskola@boros.sulinet.hu 

Honlap www.boros.sulinet.hu 

Intézményvezető neve Somosné Puskás Krisztina 

Intézményvezető e-mail címe iskola@boros.sulinet.hu 

Pályaválasztási felelős neve Bánszki Zsuzsanna 

Pályaválasztási felelős e-mail címe iskola@boros.sulinet.hu 

 

SZAKGIMNÁZIUMI  OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Kódszám Képzési forma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika 
1010 nappali 4+1 34 

Közgazdaság 1020 nappali 4+1 34 

Egészségügy 1030 nappali 4+1 34 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Eü. alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga alapján 

rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak 

2017. április 26-ig 

A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A választott szakmacsoporttól függően 

Emelt óraszámú képzés A választott szakmacsoporttól függően 

mailto:iskola@boros.sulinet.hu
http://www.boros.sulinet.hu/
mailto:iskola@boros.sulinet.hu
mailto:iskola@boros.sulinet.hu
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Oktatott idegen nyelvek Angol, német, francia 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyam: komplex természettudományos 

tantárgy 

10. évfolyamtól 

 Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika ágazatban: fizika 

 Közgazdaság ágazatban: földrajz 

 Egészségügy ágazatban: biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga  

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
 Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika ágazatban: vállalkozási 

ügyintéző vagy vámügyintéző és 

pénzügyi ügyintéző 

 Közgazdaság ágazatban: pályázati-

támogatási asszisztens 

 Egészségügy ágazatban: általános 

ápolási és egészségügyi asszisztens  

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt napok időpontjai 2016. október 27. 14.00 

2016. november 10., 15. 8.00–12.00 óra 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Ágazat Szakképesítés 
OKJ 

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Közlekededés, 
szállítmányozás és 

logisztika 

Logisztikai ügyintéző 54 841 11 nappali 1 év* 17 

Közgazdaság 
Pénzügyi - számviteli 

ügyintéző 
54 344 01 nappali 1 év* 32 

Egészségügy Gyakorló ápoló 54 723 02 nappali 1 év* 17 

* ágazati előképzettség esetén 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Eü. alkalmassági követelmény Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, jelentkezési lapon az iskolában 

2017. június 26 - augusztus 25. 

Felvételi vizsga  Nincs 

A képzés kezdete A 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex  szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap Nincs 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 
Cím: 6600 Szentes, Apponyi tér 1. 

Telefonszám  63/562-280 

Fax 63/562-280 

E-mail  pollak@pollak.sulinet.hu  

Honlap http://www.pollak.hu  

Intézményvezető neve: Kovács Attila 

Intézményvezető e-mail címe  akovacs@pollak.sulinet.hu  

Pályaválasztási felelős neve: Bojtos József 

Pályaválasztási felelős e-mail címe  bojtos@pollak.sulinet.hu  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama (év) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Informatika 6010 nappali 4 34 

Villamosipar és elektronika 6020 nappali 4 34 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi eredmények 

értékelési szempontjai 

Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv, matematika és 

informatika tantárgyakból) elért osztályzatok 

átlaga alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak 2017.04.26-ig 

A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, angol vagy német nyelv, 

informatika, ágazati szakmai tantárgy 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol vagy német nyelv 

mailto:pollak@pollak.sulinet.hu
http://www.pollak.hu/
mailto:akovacs@pollak.sulinet.hu
mailto:bojtos@pollak.sulinet.hu
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Oktatott természettudományos 

tárgyak 
9. évfolyamon kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 

10-12. évfolyamon fizika 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 
Irodai informatikus, PLC programozó 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. október 19. és 2016. október 26. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(év) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Elektrotechnika-

elektronika 

Elektronikai 

műszerész 
34 522 3 6030 nappali 3 30 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi eredmények értékelési 

szempontjai 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az         

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 

és az általános iskolának 2017. április 26-ig 

A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. október 19. és 2016. október 26. 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(év) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Informatika 
CAD-CAM 
informatikus 

54 481 1 nappali 2 10 

Villamosipar és 

elektronika 
Elektronikai technikus 54 523 2 nappali 2 10 

Villamosipar és 
elektronika 

Erősáramú 
elektrotechnikus 

54 522 1 nappali 2 10 

Informatika 
Informatikai 

rendszerüzemeltető 
54 481 6 nappali 2 10 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmények Nincs 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és ideje Írásban, jelentkezési lapon az iskolában  

2017. június - augusztus. 

Felvételi vizsga Nincs 

A képzés kezdete A 2017/2018-as tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. október 19. és 2016. október 26. 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 
Cím 6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1. 

Telefonszám  63/562-335 

E-mail zsoldosf@zsoldos.sulinet.hu  

Honlap http://www.zsoldos.sulinet.hu/  

Intézményvezető neve Pintér Etelka 

Intézményvezető e-mail címe  pinter.etelka@gmail.com  

Pályaválasztási felelős neve Tornyi Molnár Zoltán 

Pályaválasztási felelős e-mail címe tornyiz@gmail.com  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat 
Kód-
szám 

Képzési forma 
A képzés 

időtartama (év) 
Felvehető 

létszám (fő) 

Kereskedelem 8010 nappali 4+1 17 

Gépészet (KatonaSuli) 8020 nappali 4+1 17 

Rendészet és közszolgálat 8030 nappali 4 28 

Szépészet 8040 nappali 4+1 17 

Gépészet 8050 nappali 4+1 17 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Fizikai (rendész és gépész (honvédelmi 

oktatással)) és egészségügyi alkalmasság 

Integrált felkészítés Van 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi eredmények 

értékelési szempontjai 

Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés módja 

és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak 2017.04.26-ig 

A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Nincs 

Emelt óraszámú képzés 8020:  Honvédelmi alapismeretek 

mailto:zsoldosf@zsoldos.sulinet.hu
http://www.zsoldos.sulinet.hu/
mailto:pinter.etelka@gmail.com
mailto:tornyiz@gmail.com
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8030: Rendészeti alapismeretek 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német nyelv 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

Kereskedelem ágazatban: földrajz 

Gépészet ágazatban: fizika 

Rendészet és közszolgálat ágazatban:biológia 

Szépészet ágazatban: biológia 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel megszerezhető 

szakképesítés 

Kereskedelem ágazatban: eladó 

Gépészet ágazatban: gyártósori gépész 

Rendészet és közszolgálat ágazatban: 

közszolgálati ügykezelő 

Szépészet ágazatban: férfi fodrász-borbély 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 09. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 

tanulók számára  

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-
szám 

Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(év) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Gépészet Hegesztő 34 521 06 8060 nappali 3 22 

Kereskedelem Eladó 34 341 01 8070 nappali 3 26 

Építészet Kőműves  34 582 08 8080 nappali 3 12 

Építészet Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 8090 nappali 3 12 

Gépészet Gépi forgácsoló 34 521 03 8100 nappali 3 12 

Gépészet 
Központifűtés- és 
gázhálózat 

rendszerszerelő 
34 582 09 8110 nappali 3 16 

Gépészet 
Víz-, csatorna- és 
közmű- 

rendszerszerelő 
34 582 12 8111 nappali 3 16 

Elektronika-

elektrotechnika 
Villanyszerelő 34 522 04 8120 nappali 3 12 

Könnyűipar Női szabó 34 542 06  8130 nappali 3 12 

Gépészet 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
34 582 03 8140 nappali 3 12 

Építészet Szárazépítő 34 582 10 8150 nappali 3 12 

 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyam 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság szükséges 

Integrált felkészítés Van 

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

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 
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Írásbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Nincs 

A felvételi eredmények 

értékelési szempontjai 

Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. 

osztályban félévkor (magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak 2017.04.26-ig 

A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol, és német nyelv 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 09. 

 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 
forma 

A képzés 

időtartama 

(év) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Szépészet Fodrász 52 815 01 nappali 2 12 

Kereskedelem Kereskedő 54 341 01 nappali 2 12 

Kereskedelem 

Logisztikai és 

szállítmányozási 
ügyintéző 

54 345 01 nappali 2 12 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

Alkalmassági követelmények Egészségügyi alkalmasság  

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és ideje Írásban, jelentkezési lapon az iskolában  

2017. június - augusztus 
Felvételi vizsga tárgya Nincs 

A képzés kezdete 2017-2018-as tanév rendje szerint. 

Oktatott idegen nyelv/ek Angol és német 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium, Szentes 

Nyílt nap(ok) időpontja(i) 2016. november 09. 
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FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája 
OM azonosító száma: 027 986 

 

Cím 6600 Szentes, Kossuth u. 45.  

Telefonszám 63/562-265 

Fax 63/562-265 (108-as mellék) 

E-mail barthaszki@szentes.hu 

Honlap www.szentesinfo.hu/bartha  

Intézményvezető neve Udvardi István 

Intézményvezető e-mail címe barthaig@szentes.hu 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Általános képzés (9-12. évfolyam) 

Ágazat Szakmacsoport Kódszám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság Mezőgazdaság 0051 nappali 4+1 12 

Kertészet és parképítés Mezőgazdaság 0052 nappali 4+1 40 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szüksége 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkező általános iskolai tanulmányi 
eredménye 

A felvételről való értesítés 

módja és időpontja 

Hagyományos postai levélben,  

2017. április 26-ig 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Emeltszintű érettségire való 
felkészítés 

Az intézmény Pedagógiai Programjában 
meghatározott módon 

Emelt óraszámú képzés Nincs 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

9. évfolyamon: Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

10-12. évfolyamon: biológia 

mailto:barthaszki@szentes.hu
http://www.szentesinfo.hu/bartha
mailto:barthaig@szentes.hu
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A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

Érettségivel szerezhető 
szakképesítés 

Kertészet és parképítés ágazatban: faiskolai 
munkás 

Mezőgazdaság ágazatban: Állattelepi munkás 

Tervezett kimenet plusz egy 
tanév után: 

Parképítő és fenntartó technikus (kertészet és 

parképítés ágazatban) vagy mezőgazdasági 
technikus (mezőgazdaság ágazatban) 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium 

6600, Szentes Jövendő utca 6. 

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544 

E-mail: terney@freemail.hu    

Nyílt napok időpontjai 2016. október 7.; november 16.; december. 6. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

Szakképzés (9-11. évfolyam) 

Szakmacsoport Szakképesítés OKJ szám 
Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság Kertész* 34 622 02 0053 nappali 3 33 

Mezőgazdaság 
Dísznövény-

kertész 
34 622 01 0054 nappali 3 33 

Mezőgazdaság 
Virágkötő és 
virágkereskedő 

34 215 04 0055 nappali 3 33 

Élelmiszeripar 
Húsipari 
termékgyártó* 

34 541 03 0056 nappali 3 16 

*Hiányszakmaként állami ösztöndíjas a képzés 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szüksége 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és  

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 2017.02.15-

ig. 
Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételi döntés alapja A jelentkező általános iskolai tanulmányi 
eredménye 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Hagyományos postai levélben,  

2017. április 26-ig 

mailto:terney@freemail.hu
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A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Tervezett kimenet plusz két év 

után 

Érettségi 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium 

6600, Szentes Jövendő utca 6. 

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544 

E-mail: terney@freemail.hu   

Nyílt napok időpontjai 2016. október 7.; november 16.; december. 6. 

SZAKKÉPZÉS (11-12. évfolyam) 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 
időtartama 

(tanév) 

Felvehető 
létszám 

(fő) 

Kertészet és 
parképítés 

Kertész* 34 622 02 nappali 2 33 

Kertészet és 

parképítés 
Dísznövénykertész 34 622 01 nappali 2 33 

Kereskedelem 
Virágkötő és  
virágkereskedő 

34 215 04 nappali 2 33 

Élelmiszeripar 
Húsipari 

termékgyártó* 
34 541 03 nappali 2 16 

*Hiányszakmaként állami ösztöndíjas képzés 

 

Szükséges iskolai végzettség 10. osztály vagy befejezett közismereti képzés 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szüksége 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és  

határideje 

Az intézményünk által kiadott jelentkezési 
lapon. 2017. augusztus 31-ig 

A felvételi döntés alapja A jelentkező tanulmányi eredménye 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Folyamatosan, 2017.augusztus 31-ig 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium 

6600, Szentes Jövendő utca 6. 

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544 

E-mail: terney@freemail.hu  

Nyílt napok időpontjai 2016. október 7.; november 16.; december. 6. 

mailto:terney@freemail.hu
mailto:terney@freemail.hu
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SZAKKÉPZÉS (13-14. évfolyam) 

Ágazat Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Kertészet és 
parképítés 

Parképítő és 

fenntartó 
technikus 

54 581 02 nappali 2 40 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdasági 
technikus 

54 621 02 nappali 2 12 

 

Szükséges iskolai végzettség Érettségi 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szüksége 

Integrált felkészítés Nincs 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Az intézmény által kiadott jelentkezési lapon, 

2017. augusztus 31-ig 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Hagyományos postai levélben, 2017. 

augusztus 31-ig folyamatosan.  

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium 

6600, Szentes Jövendő utca 6. 

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544 

E-mail: terney@freemail.hu  

Nyílt napok időpontjai 2016. október 7.; november 16.; december. 6. 

 

SZAKKÉPZÉS (ráépülések) 

Alapképesítés Szakképesítés OKJ szám 
Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám 
(fő) 

Kertész 

Gyógy- és 

fűszernövény 

termesztő 

35 622 01 nappali 1 33 

Kertész 
Zöldség és 
gyümölcstermesztő 

35 622 02 nappali 1 33 

Mezőgazdasági 

technikus 

Kertészeti 

szaktechnikus 
34 215 04 nappali 1 40 

 

Szükséges iskolai végzettség Megfelelő alapképesítés 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szüksége 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és  

határideje 

Az intézmény által kiadott jelentkezési lapon 

2017. augusztus 31-ig. 

mailto:terney@freemail.hu
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A felvételi döntés alapja A szükséges iskolai végzettség megléte 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Hagyományos postai levélben, 2017. 

augusztus 31-ig folyamatosan. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Komplex szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium 

6600, Szentes Jövendő utca 6. 

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544 

E-mail: terney@freemail.hu  
Nyílt napok időpontjai 2016. október 7.; november 16.; december. 6. 

 

ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS 
Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés 

Szakképesítés 
Képzési 

forma 

A képzés időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Gimnáziumi érettségi nappali 2 74 

 

Szükséges iskolai végzettség Szakiskolai végzettség 

Alkalmassági követelmény Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szüksége 

Integrált felkészítés Van 

A jelentkezés módja és  

határideje 

Az intézmény által kiadott jelentkezési lapon 

2017. augusztus 31-ig. 

A felvételi döntés alapja A jelentkező tanulmányi eredménye 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Hagyományos postai levélben, 2017. 

augusztus 31-ig folyamatosan. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelvek Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

Kollégiumi elhelyezés Terney Béla Kollégium 

6600, Szentes Jövendő utca 6. 

Tel.: 63/311-616 Fax.:63/311-544 

E-mail: terney@freemail.hu  
Nyílt napok időpontjai 2016. október 7.; november 16.; december. 6. 
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Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó 

Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
OM azonosító: 038484/002 

 
Cím 6600 Szentes, Deák F. u. 52.-54. 
Levelezési cím 6600 Szentes, Kossuth u. 18. 
Telefonszám 63/444-188 
Fax 63/444-188 
E-mail rigosuli@gmail.com 
Intézményvezető neve Megyesi Istvánné 

Intézményvezető e-mail címe kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu  

Pályaválasztási felelős neve Pótári Tímea 

Pályaválasztási felelős e-mail címe rigosuli@gmail.com 

SZAKISKOLAI KÉPZÉS 

Szakma-

csoport 

Részszak-

képesítés 
OKJ szám 

Kód-

szám 

Képzési 

forma 

A képzés 

időtartama 
(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Faipar 
Asztalosipari 

szerelő 
21 543 01 0001 nappali 3 13 

Könnyűipar 
Textiltermék-
összeállító 

21 542 02 0002 nappali 3 13 

Építészet Szobafestő 21 582 01 0003 nappali 3 13 

 

Szükséges iskolai végzettség Speciális tantervű általános iskola 8. 

évfolyam 

Eü. alkalmassági követelmény Megyei Szakértői  Bizottság javaslata 

(tanulásban akadályozott és pszichés fejlődési 

zavarral küzdő tanulók) 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. 

számú mellékletének megfelelően 

2017.02.15-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Szóbeli meghallgatás Nincs 

A felvételről való értesítés 

módja és ideje 

Az iskola postai levélben megküldi a 

felvételről szóló értesítést a jelentkezőknek 

és az iskoláknak. 2017. április 26. 

A képzés kezdete 2017. szeptember 1. 

Oktatott idegen nyelv Angol 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Iskolánk saját kollégiumában biztosít helyet a 

tanulóknak.  

mailto:kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu
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Nyílt napok időpontjai Lehetőséget biztosítunk az érdeklődő 

tanulók és szüleik számára a tagintézmény-

vezetővel történő előzetes egyeztetés alapján 

szakiskolánk helyi sajátosságainak 

megismerésére, bármikor a tanév folyamán. 

Egyéb fontos tudnivalók A képzési idő tartamának részletezése: Egy 

9. E előkészítő évfolyamra épülő két 

évfolyamos (9-10. évfolyam) OKJ szerinti 

rész-szakképesítés  
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Ásotthalom 

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 029799 

 

 
Cím 6783 Ásotthalom, Kiss F. krt. 76. 

Telefonszám 62/291-522 

Fax 62/291-522 

E-mail igazgato.bedo@gmail.com 

Honlap www.bedo-ahalom.sulinet.hu 

Intézményvezető neve Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

Intézményvezető e-mail címe igazgato.bedo@gmail.com 

Kollégiumi vezető neve Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

Kollégiumi vezető e-mail címe igazgato.bedo@gmail.com 

Pályaválasztási felelős neve Zsiros Attila 

Pályaválasztási felelős e-mail címe azsiros.bedo@gmail.com 

Felvehető létszám 300 fő. Csak saját tanulók számára! 

Tanulók neme Lányok és fiúk 

Jelentkezés határideje Az iskolába való jelentkezéssel 

egyidejűleg. 

Jelentkezés módja Az iskolába való jelentkezéssel 

egyidejűleg. 

A kollégium sajátosságai Csak az iskola saját tanulói számára 

biztosít elhelyezést! 

 

  

mailto:igazgato.bedo@gmail.com
http://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/
mailto:igazgato.bedo@gmail.com
mailto:igazgato.bedo@gmail.com
mailto:azsiros.bedo@gmail.com
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Hódmezővásárhely 

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium 
OM azonosító száma: 029736 

 

 

Cím 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 1-3. 

Telefonszám 62/634-797; 30/914-4976 

E-mail bgrg@bgrg.hu 

Honlap www.bgrg.hu 

Intézményvezető neve Hódiné Földesi Sára 

Intézményvezető e-mail címe hodine.foldesi.sara@bgrg.hu  
Pályaválasztási felelős neve Gajda Attila 

Pályaválasztási felelős e-mail címe gajda.attila9@gmail.com  

Felvehető létszám 62 fő 

Tanulók neme Fiú 44 fő, lány 18 fő 

Jelentkezés határideje Folyó év július 20-ig, illetve az esetleges 

szabad helyekre folyamatosan. 

Jelentkezés módja Az általános felvételi eljárás során és a 

kollégiumi felvételi kérelem 

benyújtásával. 

A kollégium sajátosságai Keresztyén, értékközvetítő nevelés. 

Elsősorban a Bethlen Gábor Református 

Gimnázium vidéki tanulóinak, szabad 

helyeken a város más iskoláiban tanuló 

tehetséges sportolói és művészeti 

adottságokkal rendelkező diákoknak  

magas szintű kollégiumi ellátását 

biztosítja.  

A leány szinten 1-3 ágyas, a fiú szinteken 

4-8 ágyas szobák várják a tanulókat. 

További információk A kollégium felújított, családias, otthonos 

hangulatú, az iskolai feladatokra való 

felkészülés és a tartalmas pihenés 

helyszíne. 

A gimnázium tanárai végzik a nevelői 

feladatokat, szervezik a szabadidős 

programokat, irányítják a tanulássegítő 

foglalkozásokat. 

 

  

mailto:bgrg@bgrg.hu
http://www.bgrg.hu/
mailto:hodine.foldesi.sara@bgrg.hu
mailto:gajda.attila9@gmail.com


Csongrád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 2017-2018. tanév 

246 

Szeged 

Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 029752 

 

 

Cím 6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14. 

Telefonszám 62/549-090 

Fax 62/549-099 

E-mail titkarsag@szepi.hu 

Honlap www.szepi.hu 

Intézményvezető neve Jusztinné Nedelkovics Aliz  

Intézményvezető e-mail címe igazgato@szepi.hu 

Kollégiumi vezető neve Zsódi Viktor 

Pályaválasztási felelős neve Zsova Tamás 

Pályaválasztási felelős e-mail címe zsova@szepi.hu  

Felvehető létszám 40 fő 

Tanulók neme Lány és fiú 

Jelentkezés határideje A gimnáziumi jelentkezéskor: 2017. 

február 15. 

A kollégium sajátosságai Iskolánk kollégiuma csak a Piarista 

Gimnázium diákjai számára fenntartott 

intézmény 

www.szepi.hu 

 

  

mailto:titkarsag@szepi.hu
http://www.szepi.hu/
mailto:igazgato@szepi.hu
mailto:zsova@szepi.hu
http://www.szepi.hu/
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Szegedi Városi Kollégium 
(székhelyintézmény) 

OM azonosító száma: 200903 
 

 

Cím 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28. 

Telefonszám 62/547-152 

Fax 62/547-154 

E-mail varosi.kollegium@int.ritek.hu 

Honlap www.szegedvarosikollegium.hu 

Intézményvezető neve Szebenyi Péter 

Intézményvezető e-mail címe peter.szebenyi@gmail.com 

Kollégiumi vezető neve Hődörné Balatánszki Mária 

Kollégiumi vezető e-mail címe hodorbm@gmail.com 

Felvehető létszám 330 fő 

Tanulók neme Koedukált kollégium 

Jelentkezés határideje Folyamatos (célszerű 2015. 07. 30-ig) 

Jelentkezés módja A kitöltött és a szülő által aláírt kollégiumi 

felvételi lapot a székhelyünk titkárságán 

kell leadni.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.)  

A kollégium sajátosságai Arany János Tehetséggondozó Program 

 

  

mailto:varosi.kollegium@int.ritek.hu
http://www.szegedvarosikollegium.hu/
mailto:peter.szebenyi@gmail.com
mailto:hodorbm@gmail.com
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Szegedi Városi Kollégium Ady Endre Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

 

Cím 6726 Szeged, Középfasor 23. 

Telefonszám 62/547-152 

Fax 62/547-154 

E-mail varosi.kollegium@int.ritek.hu 

Honlap www.szegedvarosikollegium.hu 

Intézményvezető neve Szebenyi Péter 

Intézményvezető e-mail címe peter.szebenyi@gmail.com 

Kollégiumi vezető neve Surányi András 

Kollégiumi vezető e-mail címe Suranyiandras75@gmail.com  

Felvehető létszám 200 fő 

Tanulók neme Fiúkollégium 

Jelentkezés határideje Folyamatos (célszerű 2015. 07. 30-ig) 

Jelentkezés módja A kitöltött és a szülő által aláírt kollégiumi 

felvételi lapot a székhelyünk titkárságán 

kell leadni.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.)  

 

  

mailto:varosi.kollegium@int.ritek.hu
http://www.szegedvarosikollegium.hu/
mailto:peter.szebenyi@gmail.com
mailto:Suranyiandras75@gmail.com
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Szegedi Városi Kollégium Fodor József Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

 

Cím 6729 Szeged, Szabadkai út 3. 

Telefonszám 62/547-152 

Fax 62/547-154 

E-mail varosi.kollegium@int.ritek.hu 

Honlap www.szegedvarosikollegium.hu 

Intézményvezető neve Szebenyi Péter 

Intézményvezető e-mail címe peter.szebenyi@gmail.com 

Kollégiumi vezető neve Konkoly Béla 

Kollégiumi vezető e-mail címe Konkoly.bela@t-online.hu  

Felvehető létszám 152 fő 

Tanulók neme Koedukált kollégium 

Jelentkezés határideje Folyamatos (célszerű 2015. 07. 30-ig) 

Jelentkezés módja A kitöltött és a szülő által aláírt kollégiumi 

felvételi lapot a székhelyünk titkárságán 

kell leadni.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.)  

A kollégium sajátosságai Arany János Kollégiumi- Szakiskolai 

Program 

 

  

mailto:varosi.kollegium@int.ritek.hu
http://www.szegedvarosikollegium.hu/
mailto:peter.szebenyi@gmail.com
mailto:Konkoly.bela@t-online.hu
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Szegedi Városi Kollégium Gábor Dénes Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

 

Cím 6724 Szeged, Mars tér 14. 

Telefonszám 62/547-152 

Fax 62/547-154 

E-mail varosi.kollegium@int.ritek.hu 

Honlap www.szegedvarosikollegium.hu 

Intézményvezető neve Szebenyi Péter 

Intézményvezető e-mail címe peter.szebenyi@gmail.com 

Kollégiumi vezető neve Nyemcsok András 

Kollégiumi vezető e-mail címe andras26ny@gmail.com  

Felvehető létszám 272 fő 

Tanulók neme Koedukált kollégium 

Jelentkezés határideje Folyamatos (célszerű 2015. 07. 30-ig) 

Jelentkezés módja A kitöltött és a szülő által aláírt kollégiumi 

felvételi lapot a székhelyünk titkárságán 

kell leadni.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.)  

 

  

mailto:varosi.kollegium@int.ritek.hu
http://www.szegedvarosikollegium.hu/
mailto:peter.szebenyi@gmail.com
mailto:andras26ny@gmail.com
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Szegedi Városi Kollégium Janikovszky Éva 

Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

 

Cím 6720 Szeged, Korányi Fasor 2. 

Telefonszám 62/547-152 

Fax 62/547-154 

E-mail varosi.kollegium@int.ritek.hu 

Honlap www.szegedvarosikollegium.hu 

Intézményvezető neve Szebenyi Péter 

Intézményvezető e-mail címe peter.szebenyi@gmail.com 

Kollégiumi vezető neve Dr. Tóthné Facskó Zsuzsánna 

Kollégiumi vezető e-mail címe facsizs@gmail.com  

Felvehető létszám 96 fő 

Tanulók neme Leánykollégium 

Jelentkezés határideje Folyamatos (célszerű 2015. 07. 30-ig) 

Jelentkezés módja A kitöltött és a szülő által aláírt kollégiumi 

felvételi lapot a székhelyünk titkárságán 

kell leadni.  

(Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.)  

 

mailto:varosi.kollegium@int.ritek.hu
http://www.szegedvarosikollegium.hu/
mailto:peter.szebenyi@gmail.com
mailto:facsizs@gmail.com

