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Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és 
pályaválasztási tanácsadás működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről és a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati 
intézmények működéséről határozza meg.  

A törvényi szabályozás szerint a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Továbbtanulási és 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 támogatni készségeik és 
képességeik feltárásával 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  
- Szakmákról 

 Osztályfőnöki órák, tanulói tájékoztatók, szülői értekezletek tartása 
 Évente megjelenő „Csongrád-Csanád megyei pályaválasztási tájékoztató” 

kiadvány szerkesztése 
 Egyéni tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanácsadás) 
 Csoportos tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanácsadás) 
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 Egyéni komplex tanácsadás (iskolaválasztási tanácsadás pszichológiai 
felmérés alapján) 

 

Jelentkezés 

 Telefonon a munkatársak közvetlen elérhetőségein 

 Központi 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.palyaorientacio.munka.hu (tesztek, kérdőívek, filmek, szakmaleírások) 

www.felvi.hu (középiskolásoknak egyetemi, főiskolai továbbtanulás) 
www.szakkepzes.ikk.hu 
www.kir.hu (középiskolai intézmények országos adatbázisa) 
www.oktatas.hu/kozoktatas (előző évek 8.o. felvételi valamint K és E szintű 
érettségi feladatsorok, javítókulcsokkal együtt) 

Elérhetőségeink 

 Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 6723 Szeged, Sólyom u. 4. 
 E-mail cím: csmpsz.palyavalasztas@gmail.com  
 Honlap cím: www.csmpsz.hu  

  

mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
http://www.palyaorientacio.munka.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.szakkepzes.ikk.hu/
http://www.kir.hu/
http://www.oktatas.hu/kozoktatas
mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
http://www.csmpsz.hu/
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Munkatársak 

CSMPSZ munkatársak 

Név Beosztás Járás E-mail Telefon 

Barta-Győri 

Viktória 
tanácsadó pedagógus 

Mórahalom, Szeged 

Csongrád-Csanád 

megye 

morahalompav@gmail.com  

063088429

14 

Széllné Dobi 

Katalin 

fejlesztő pedagógus, 

tanácsadó 

Makó, Csongrád-

Csanád megye 
palyavalasztas.mako@gmail.com 

062024223

51 

Dr. Tóth Éva tanácsadó pedagógus 
Kistelek, Csongrád-

Csanád megye 
evadrtoth08@gmail.com 

062024223

51 

Lucza-Sárközy 

Virág 
pszichológus 

Szeged, Csongrád-

Csanád megye 
csmpsz.palyavalasztas@gmail.com  

Tímár Ildikó tanácsadó pedagógus 
Szeged, Csongrád-

Csanád megye 
csmpsz.palyavalasztas@gmail.com 

067062690

30 

Rostás Vanda pszichológus 
Csongrád-Csanád 

Megye 
csmpsz.palyavalasztas@gmail.com 063035501

12 

Lóránt Melinda tanácsadó pedagógus 

Hódmezővásárhely, 

Szeged, Csongrád-

Csanád megye 

pav.hodmezovasarhely@gmail.com 
063086907

55 

Tanácsadóink várják az érdeklődő tanulókat és szüleiket, ha a 

továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz segítséget igényelnek.  

A 2023-2024. tanévi felvételi eljárás határidői 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany 

János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 

2022/2023. tanévben 
 

1. Határidők Feladatok 

2. 2022. szeptember 9. 
A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az 
Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany 
János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről. 

3. 2022. szeptember 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában 
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 
területeinek meghatározási formáját. 

4. 2022. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 
információs rendszerében - a Hivatal által közzétett 
közleményben foglaltak szerint - meghatározzák 
tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

5. 2022. október 20. 
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra 
hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

mailto:morahalompav@gmail.com
mailto:evadrtoth08@gmail.com
mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
mailto:csmpsz.palyavalasztas@gmail.com
mailto:palyavalasztas@gmail.com
mailto:pav.hodmezovasarhely@gmail.com
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6. 2022. október 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos 
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről 

7. 2022. október 31 

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra 

járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük 
iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők 
közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az 
iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő 
és a gyermek között vita van, annak eldöntése a 
gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük 
felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági 
döntés szerint továbbítja. 

8. 2022. november 16 

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. 

9. 2022. december 2. 

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. 

10. 2022. december 9. 

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 feladatlapigényüket. 

11. 2022. december 9. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 
pályázatok benyújtása 

12. 2023. január 19. 
Az Arany János Kollégiumi Programba történő 
pályázatok benyújtása. 

13. 2023. január 20. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 

jelentkezőkkel. 

14. 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

15. 2023. január 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. 

16. 2023. január 31. 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. 
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17. 2023. február 1. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal 

18. 2023. február 10. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények a Hivatal által meghatározott módon 
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

19. 2023. február 10. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az 
Arany János Kollégiumi Programban részt vevő 
intézmények a programra benyújtott pályázatok 
eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével 
és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával - 

értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és 
általános iskolákat. 

20. 2023. február 22. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 
lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a 
Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő 
jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a 
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot 
a Hivatalnak.) 

21. 
2023. február 27. - 

március 14. 

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás 
keretében. 

22. 2023. március 17. 

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

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

23. 2023. március 21-22. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 
általános iskolában. 

24. 2023. március 23. 

. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az 
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik 
példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja 
a Hivatalnak. 

25. 2023. március 28. 

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

26. 2023. április 3. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján 
kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

27. 2023. április 13. 

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 
rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - 
megküldi a Hivatalnak. 

28. 2023. április 21. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és 
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 
jegyzék). 
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29. 2023. április 28. 

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

30. 2023. május 8-19. 

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

31. 
2023. május 8. - 
augusztus 31.. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi 
eljárást írhat ki. 

32. 2023. május 19. 

A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi 
eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 
kérelmekről. eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt 

a felvételi kérelmekről. 

33. 2023. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 
eljárás befejezése a fenntartónál. 

34. 2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
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KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEK 

  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

11 

 

Ásotthalom 

Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 202728/010  

 
Cím: 6783 Ásotthalom, Kiss F. krt. 76 
Telefonszám: 62/291-522 

E-mail: igazgato.bedo@erdeszetiiskola.hu 
Honlap: https://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 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 
Erdésztechnikus 1111 5 30 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Orvosi alkalmasság 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
alapján 2023.02.22. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje 

- 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

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

évfolyamain elért tanulmányi eredménye. 

mailto:igazgato.bedo@
https://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/
mailto:igazgato.bedo@gmail.com
mailto:azsiros.bedo@gmail.com
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Magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 
matematika, biológia. 50 pont. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
alapján 2023.04.28. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Van, a tanulói igények szerint 

 

Emelt óraszámú képzés 
Van, a tanulói igények szerint 

 

Oktatott idegen nyelv Angol 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

- 

 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés Minden tanulónk számára biztosított. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.17., 12.01., 12.10., 2023.01.14. 
 

Egyéb fontos tudnivalók - 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Mezőgazdaság és 

erdészet 
Erdőművelő-fakitermelő 0001 3 60 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Gazda (Lovász szakmai 

irány) 
0002 3 30 

Mezőgazdaság és 

erdészet 
Kertész 0003 3 16 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Orvosi alkalmasság 

 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
alapján 2023.02.22. 

 

Felvételi döntés alapja A jelentkező, általános iskola 7., 8. 
évfolyamain elért tanulmányi eredménye. 
Magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 
matematika, biológia. 50 pont. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
alapján 2023.04.28. 

  

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Minden tanulónk számára biztosított. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.17., 12.01., 12.10., 2023.01.14. 
 

Egyéb fontos tudnivalók - 
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SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

 

Ágazat Alapszakma 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 
Erdésztechnikus 2 30 

 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 
Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság  
 
 

Integrált felkészítés Nincs 
 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Az iskola által kiadott jelentkezési lap 
beadásával 2023.06.30. 
 

Felvételi döntés alapja A jelentkező érettségi eredménye 
 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, 2023.08.01. 
 
 

Beiratkozás 2023.08.15. 
 

Oktatott idegen nyelv Angol 
 

A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga 
 

Kollégiumi elhelyezés Minden tanuló számára 
 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.17., 12.01., 12.10., 2023.01.14. 
 

Egyéb fontos tudnivalók - 
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Csongrád 

Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító száma: 200 958 

 
Cím: Csongrád, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06-63/571-555 
E-mail: bjg@bjg.hu 
Honlap: www.bjg.hu 

Intézményvezető neve: Hajdúné Tyukász Zsuzsanna 
Intézményvezető e-mail címe: konkolyne@bjg.hu 
Pályaválasztási felelős neve: - 
Pályaválasztási felelős e-mail címe: - 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Nyolc évfolyamos gimnázium 0016 8 30 

Matematika-fizika 0010 4 16 

Biológia-kémia 0011 4 16 

Humán (emelt óraszámú idegen nyelv, 

magyar, történelem) 
0012 4 30 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Integrált felkészítés Nincs 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 20/2021. (VI.8.) EMMI rendeletnek 
megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 
Írásbeli felvételi vizsga Minden tanulmányi területen: egységes köz-

ponti írásbeli (magyar nyelv és matematika) 

 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 

Határidő: 2022.12.02 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nyolc évfolyamos képzésen van, a négyéves 
képzéseken nincs 
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A felvételi döntés alapja 7. tanév végi és 8. évfolyam félévi 
érdemjegyek figyelembe vételével, valamint a 
központi írásbeli felvételi eredmény alapján 
döntünk. A rangsorolás alapját képező 
tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, informatika (tagozat 
tantárgyait duplán számítjuk) A nyolc 
évfolyamos képzések esetében a szóbeli 
elbeszélgetés eredéményét is figyelembe 
vesszük.  

 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 
jelentkezőknek: 2023.04.28. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 
 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen 

nyelvek, matematika, fizika, kémia, biológia, 
földrajz, ének, rajz, testnevelés, digitális 
kultúra tantárgyakból 

 

Emelt óraszámú képzés Igény szerint biztosítunk 
 

Oktatott idegen nyelvek Angol, német, latin 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Biztosítunk 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október4 és 6. 

2022. október 11- nyolvévfolyamos tájékozató 

Egyéb fontos tudnivalók www.bjg.hu 

 

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Sághy Mihály 

Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 203039/003 

http://www.bjg.hu/
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Alföldi SZC Bársony István Technikum Szakképző Iskola 

és Kollégium 

OM azonosító száma: 202728 

 

DIANA Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium 
OM azonosító száma:102618 

SZIR technikai kód: 520038 
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Hódmezővásárhely 

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium  

OM azonosító száma: 029736 / 0001 

 

Németh László Gimnázium, Általános Iskola 
OM azonosító száma: 200893 

 

 

Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és 

Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202728/018 

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Eötvös József 

Technikum 
OM azonosító száma: 203039/013 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás 

Technikum és Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond 

Szakképző Iskola Intézményegysége 
OM azonosító száma: 203039/004 

 

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás 

Technikum és Szakképző Iskola 
OM azonosító: 203039/004 

 

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 
(székhelyintézmény) 

OM azonosító: 038484/001 
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Kistelek 

Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum 
OM azonosító száma: 202801 

 
Cím: 6760 Kistelek Ifjúság tér 3. 
Telefonszám: 62/259-228 
E-mail: info@afg.hu 
Honlap: www.afg.hu 
Intézményvezető neve: Tóth Gabriella 
Intézményvezető e-mail címe: igazgato@afg.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Vighné Tisótzki Tünde 
Pályaválasztási felelős e-mail címe: vighne@afg.hu 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület megnevezése Kódszám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Angol-matematika tagozatos osztály 0001 4 
18 

Humán-média tagozatos osztály 0002 4 
18 

Digitális kultúra-

természettudomány tagozatos osztály 
0003 4 

18 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 02. 
22-ig 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja Mindegyik tanulmányi területen az 5., 6., 7. 
évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi 
érdemjegyei alapján képezett sorrend. 

 

mailto:vighne@afg.hu
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A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

2023. 04. 28-ig az iskola megküldi a 
felvételről vagy az elutasításról értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Mindegyik tanulmányi területen magyar nyelv 
és irodalomból, történelemből, matematikából, 
idegen nyelvből és a 11. évfolyamon választott 
emelt szinten tanult tárgyakból 

Emelt óraszámú képzés 0001: angol nyelv, matematika (9.-12. 
osztály) 
0002: angol nyelv, matematika (9.-10. 
osztály), magyar nyelv és irodalom, 
történelem, mozgókép- és médiaismeret (11.-
12. osztály) 

0003: angol (9.-10. osztály), matematika (9.-
12. osztály), digitális kultúra, választott 
természettudományos tárgy (11.-12. osztály 

Oktatott idegen nyelv Angol, német, francia nyelv 
csoportbontásban 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés A Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumban 
minden tanuló számára biztosított 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. 11. 14. 17 óra  
 

Egyéb fontos tudnivalók Változatos sportolási lehetőségek, tanulmányi 
ösztöndíj, emelt szintű érettségire való 
felkészítés. 

Valamennyi képzési területünkön diákjaink 
heti két órában hittant is tanulnak. 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-

szám 

A 

képzés 

időtarta

ma 

(tanév) 

Felvehe

tő 

létszám 

(fő) 
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Informatika 

és távközlés 

ágazat 

Informatikai rendszer-és 

alkalmazásüzemeltető 

technikus 

0004 5 20 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Nincs 

Integrált felkészítés van 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 02. 
22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja A felvételi elbírálása mindegyik tanulmányi 
területen az 5., 6., 7. évfolyam tanév végi és a 
8. évfolyam félévi érdemjegyeinek 
figyelembevételével történik. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

2023. 04. 28-ig az iskola megküldi a 
felvételről vagy az elutasításról szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 01. 

 

Emelt óraszámú képzés 
Nincs 

 

Oktatott idegen nyelv Angol 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9. évf.: Komplex természettudomány 
10-11. évf.: Fizika 
 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai és érettségi vizsga 
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Kollégiumi elhelyezés A Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumban 
minden tanuló számára biztosított 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. 11. 14. 17 óra;  
 

Egyéb fontos tudnivalók Változatos sportolási lehetőségek, tanulmányi 
ösztöndíj, tanévkezdést támogató vásárlási 

utalvány, e-sport szakköri lehetőség. 
Valamennyi képzési területen diákjaink heti 
két órában hittant is tanulnak. 

 

 

 

Makó 

Makói József Attila Gimnázium 
OM azonosító száma: 029745 

 

Juhász Gyula Református Gimnázium, Technikum és 

Szakképző Iskola  
OM azonosító száma: 029741 

 
Cím: 6900 Makó, Kálvin u. 2-6. 
Telefonszám: 62/213-227 
E-mail: iskolatitkar@juhaszgymako.hu 

Honlap: http://www.juhaszgymako.hu 
Intézményvezető neve: Kovács Tibor 
Intézményvezető e-mail címe: igazgato@juhaszgymako.hu 
Pályaválasztási felelős neve: Aszódiné Pernye Szilvia 
Pályaválasztási felelős e-mail címe: altalanosigh@juhaszgymako.hu 

 

GIMNÁZIUM 

Tanulmányi terület megnevezése Kódszám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Emelt óraszámú általános tantervű 

gimnáziumi osztály 
0001 4 17 

Rendvédelmi orientáció 0002 4 34 

mailto:iskolatitkar@juhaszgymako.hu
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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 belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) 
BM rendelete - a 2022/2023. tanév rendjéről 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 
február 22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje 

 

- 

Szóbeli elbeszélgetés 2023. február 27 - március 3. 

 

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. 
évfolyamon félévkor szerzett osztályzatait. A 
maximálisan szerezhető pontszám 100 pont. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola írásban küldi meg a felvételről szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak. 

Határidő: 2023. április 28. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Emelt szintű érettségire való felkészítést 
magyar nyelv és irodalomból illetve 

történelemből tartunk kellő létszámú 
jelentkezés esetén. 

 

Emelt óraszámú képzés 0001: Idegen nyelv (angol vagy német) 
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0002: Belügyi rendészeti ismeretek 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, francia, német – közül kettő 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi 

 

Kollégiumi elhelyezés Van, Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay 
Lajos Technikum és Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 9. 15.00 óra 
 

Egyéb fontos tudnivalók Kötelező hittanoktatás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-

szám 

Technikai 

azonosító 

A 

képzés 

időtarta

ma 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Rendészet és 

közszolgálat 
közszolgálati technikus 0003 5 0413 18 01 5 34 

Egészségügy 

gyakorló ápoló 
0004 

5 0913 03 04 
5 

30 rehabilitációs terapeuta 5 0923 03 09 

általános ápoló 0005 5 0913 03 01 6 

Szociális 
kisgyermekgondozó, -

nevelő 
0006 5 0922 22 02 5 34 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Orvos által igazolt egészségügyi alkalmasság 
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közszolgálati technikus: egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

gyakorló ápoló, rehabilitációs terapeuta, 

általános ápoló, kisgyermekgondozó, -
nevelő: egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges, 

pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 

Integrált felkészítés Van, az alapító okiratnak megfelelően. 

 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) 
BM rendelete - a 2022/2023. tanév rendjéről 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 
február 22-ig. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje 

 

- 

Szóbeli elbeszélgetés 2023. február 27 - március 3. 

 

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 
maximálisan szerezhető pontszám 100 pont. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola írásban küldi meg a felvételről szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

Határidő: 2023. április 28. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Emelt szintű érettségire való felkészítést 
magyar nyelv és irodalomból illetve 
történelemből tartunk kellő létszámú 
jelentkezés esetén 
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Emelt óraszámú képzés 
- 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német – közül egy 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

Rendészet és közszolgálat ágazat – földrajz 

Egészségügy ágazat - biológia 

Szociális ágazat – biológia 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikus végzettség 

  

Kollégiumi elhelyezés Van, Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay 
Lajos Technikum és Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 9. 15.00 óra 
 

Egyéb fontos tudnivalók Kötelező hittanoktatás. 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Alapszakma 
Kód-

szám 

Technikai 

azonosító 

A 

képzés 

időtart

ama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Rendészet és 

közszolgálat 
rendészeti őr 0007 4 1032 18 02 3 15 

Szociális 
szociális ápoló és 

gondozó 
0008 4 0923 22 03 3 15 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 
Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 

rendészeti őr: egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges 

szociális ápoló és gondozó: egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges, 

pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 

Integrált felkészítés Van, az alapító okiratnak megfelelően. 

 

A jelentkezés módja és 

határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 

lapon a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) 
BM rendelete - a 2022/2023. tanév rendjéről 2. 
számú mellékletének megfelelően 2023. 
február 22-ig. 

 

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 
maximálisan szerezhető pontszám 100 pont. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Az iskola írásban küldi meg a felvételről szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

Határidő: 2023. április 28. 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 
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Oktatott idegen nyelv Angol, német - közül egy 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Van, Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay 
Lajos Technikum és Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 9. 15.00 óra 

 

Egyéb fontos tudnivalók Kötelező hittanoktatás 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Alapszakma 
Kód-

szám 

Technikai 

azonosító 

A képzés 

időtartam

a (tanév) 

Felvehet

ő létszám 

(fő) 

Rendészet és 

közszolgálat 
közszolgálati technikus 0009 5 0413 18 01 2 15 

Egészségügy 

gyakorló ápoló 
0010 

5 0913 03 04 2 12 

rehabilitációs terapeuta 5 0923 03 09 2 13 

általános ápoló 0011 5 0913 03 01 3 12 

Szociális 
kisgyermekgondozó, -

nevelő 
0012 5 0922 22 02 2 11 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 
Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság  
közszolgálati technikus: egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

gyakorló ápoló, rehabilitációs terapeuta, 

általános ápoló, kisgyermekgondozó, -
nevelő: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges, 
pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges 
 

Integrált felkészítés - 
 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az intézmény honlapján található 
jelentkezési lapon, 

Határidő: 2023. augusztus 15-ig 
 

Felvételi döntés alapja - 
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A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, határidő: 2023. augusztus 30-ig 
 
 

Beiratkozás 2023. szeptember 1. 

 
Oktatott idegen nyelv Angol, német – közül egy 

 
A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga - szakmai 

 
Kollégiumi elhelyezés Van, Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay 

Lajos Technikum és Kollégium 
 

Nyílt napok időpontjai 2022. november 9. 15.00 óra 
 

Egyéb fontos tudnivalók - 
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Makói Návay 

Lajos Technikum és Kollégium 
OM azonosító száma: 203039/007 

 

 

Alföldi ASZC Galamb József Mezőgazdasági Technikum 

és Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202728/020 

 

 

 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay 

Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(tagintézmény) 

OM azonosító: 038484/007 
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Mórahalom 

Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és 

Garabonciás Kollégium 
OM azonosító száma: 203052/023 

Technikai azonosító: 520369 
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Szeged 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 
OM azonosító száma: 029743 

 

Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és 

Általános Iskola 
OM azonosító száma: 029742 

 

 

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 

OM azonosító száma: 029744 

 

 

Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti 

Szakgimnázium és Technikum 
OM azonosító száma: 029747 

 
Cím: 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. 

Telefonszám: 62/547-105 
E-mail: tig@sztig.hu  
Honlap: https://tomorkenyi-szeged.edu.hu/ 
Intézményvezető neve: Dr. Kakuszi Béla Péter 
Intézményvezető e-mail címe: kakuszip@sztig.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Bognár Sándor 
Pályaválasztási felelős e-mail címe: bognar@sztig.hu 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Magyar-német két tanítási nyelvű 0001 5  16 

Magyar-spanyol két tanítási nyelvű 0002 5  16 

Emelt szintű német nyelvi 0003 4 16 

Emelt szintű angol nyelvi 0004 4 16 

Általános tantervű –  

Ének-zenei orientációval 
0005 4 14 

Emelt szintű humán 0006 4 32 

Biológia és környezetvédelmi orientációjú 

általános tantervű 
0007 4 18 

mailto:tig@sztig.hu
mailto:kakuszip@sztig.hu
mailto:bognar@sztig.hu
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Általános tantervű 0008 4 32 

 

Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

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

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 
Írásbeli felvételi vizsga Egységesen a központi írásbeli felvételi, 

magyar nyelv és matematika tantárgyakból, 
minden tagozatra 

 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje, a 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje, a 

vizsgák helyszíne, ideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 
2022.12.02-ig 

Írásbeli vizsga helye:  
Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország 
összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol 
előzetes eljárás keretében írásbeli vizsga van. 

A központi írásbeli vizsga ideje: 
2023.01.21. 

 
Szóbeli felvételi vizsga 0001: Elbeszélgetés magyar nyelvtani 

ismeretek + szövegértés + kommunikációs 
készség vizsgálatára az általános iskola magyar 
nyelvtan tananyagára építve a NAT 
előírásainak megfelelően. 
0002: Elbeszélgetés magyar nyelvtani 
ismeretek + szövegértés + kommunikációs 

készség vizsgálatára az általános iskola magyar 
nyelvtan tananyagára építve a NAT 
előírásainak megfelelően. 
0003: Német nyelv 
0004: Angol nyelv 
0005: Ének-zene 
0007: Biológia, környezetvédelem 
 

A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

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

2023.03.06-2023.03.07. 
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2023.03.13 pótnap (igazoltan hiányzók 
számára): 
az iskola beosztása az értesítés szerinti 
időpontban. 

 

A felvételi döntés alapja Minden tagozaton figyelembe vesszük az 
általános iskolai eredményeket: az 5-8. 
évfolyamokból magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv tantárgyakból. (a 0006 és a 0008 
tagozatokon 50%-ban, a többi tagozaton 25%-
ban). A 0006 tagozaton a történelmet duplán 
számítjuk. 

Ehhez adódik a központi írásbeli felvételi 
eredménye (50%-ban), valamint a szóbeli 
felvételi eredménye (a 0006 és a 0008 
tagozatok kivételével minden tagozaton 25%-
ban). 
 

A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Az iskola megküldi a felvételről szóló írásos 
értesítést a tanulónak és az általános iskolának: 

2023. 04. 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

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 

0005: Ének-zene 
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0006: Magyar nyelv és irodalom, történelem 

0007: Biológia 

 

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. 

 

A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.10.11. 17:00 

és 2023.01.10. 17:00 

 

Egyéb fontos tudnivalók A 0008 tagozaton a választható második 
idegen nyelvek esetén a tanulók nyelvi 
csoportokba sorolása a felvételi eredmények 
alapján az iskola jogköre. 

A két tanítási nyelvű osztályokban az első év 

nyelvi előkészítő évfolyam. 

A központi írásbeli felvételin az SNI-s és 
BTM-N-es tanulók esetén figyelembe vesszük 
a szakértői véleményben foglaltakat. 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 
 

 

Ágazat Megszerezhető alapszakma 
Kód-

szám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felve

hető 

létszá

m (fő) 

 
Képző-és 

iparművésze

t 

Képző- és 

iparművészeti 

munkatárs (művészeti 

grafikus szakmairány) 

0009 4+1 8 



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

37 

 

 

Képző-és 

iparművésze

t 

Képző- és 

iparművészeti 

munkatárs 

(kerámiaműves 

szakmairány)  

0010 4+1 8 

 
Képző-és 

iparművésze

t 

Képző- és 

iparművészeti 

munkatárs (szobrász 

szakmairány) 

0011 4+1 8 

 
Képző-és 

iparművésze

t 

Képző- és 

iparművészeti 

munkatárs (textilműves 

szakmairány) 

0012 4+1 8 

 

Szükséges iskolai végzettség 

 

8. évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Orvos által tanúsított egészségügyi 
alkalmassági 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 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

 
Írásbeli felvételi vizsga A központi írásbeli felvételi magyar nyelv és 

matematika tantárgyakból. 
 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje, a 

vizsgák helyszíne, ideje 

Központilag kiadott jelentkezési lapon. 
2022.12.02-ig 

Írásbeli vizsga helye:  
Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország 
összes olyan középiskolájában lehetséges, 
ahol előzetes eljárás keretében írásbeli 
vizsga van. 

A központi írásbeli vizsga ideje: 
2023.01.21. 
 

Pályaalkalmassági vizsga Gyakorlati rajz pályaalkalmassági vizsga: 

Három szabadkézi rajz feladat fekete 
grafittal:  
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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. 

 

Pályaalkalmassági vizsga 
tervezett helye és ideje 

Alkalmassági vizsgák időpontjai: 

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

2023.03.06-2023.03.07. 
2023.03.13 pótnap (igazoltan hiányzók 
számára): 

az iskola beosztása az értesítés szerinti 
időpontban. 
 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja A pályaalkalmassági 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: 2023. 04. 28-ig. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

A tanulók választása szerint. 

 

 

Emelt óraszámú képzés Művészeti tantárgyakból. 

 

Oktatott idegen nyelv Angol 
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Oktatott természettudományos 
tárgyak 

9.-12 évfolyam: komplex 

természettudomány tantárgy 

 

A tanulmányokat záró vizsga 12. év végén: érettségi vizsga 

13. év végén: szakképesítő vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban. 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.10.11. 17:00 

és 2023.01.10. 17:00 

 

Egyéb fontos tudnivalók A képző- és iparművészeti 
szakgimnáziumban a szakmákat párhuzamos 
képzés szerint tanítjuk. 

A központi írásbeli felvételin az SNI-s és 
BTM-N-es tanulók esetén figyelembe 
vesszük a szakértői véleményben foglaltakat. 

 

 

 

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános 

Iskola 

OM azonosító száma: 200909 
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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 
E-mail: iskola@szeged.piarista.hu 
Honlap: www.szepi.hu  
Intézményvezető neve: Jusztinné Nedelkovics Aliz 
Intézményvezető e-mail címe: iskola@szeged.piarista.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Zsova Tamás 
Pályaválasztási felelős e-mail címe: zsova.tamas@szeged.piarista.hu  

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Tanulmányi terület Kódszám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

6 évfolyamos, koedukált, természet-

tudományos orientációjú képzés 
0001 6 28 

4 évfolyamos, koedukált, sport-

tehetséggondozó képzés 
0002 4 32 

4 évfolyamos, koedukált, emelt óraszámú 

angol nyelvi képzés 
0003 4 12 

4 évfolyamos, koedukált, általános képzés 0004 4 20 

 
Szükséges iskolai végzettség 0001: általános iskola 6. évfolyam 

0002-0004: 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 0001-0004: SNI, BTMN-szakértői vélemény 

alapján 
 

http://www.szepi.hu/
mailto:zsova.tamas@szeged.piarista.hu
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A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon a 22/2022. (VII.29.) EMMI rendelet 
2. számú mellékletének megfelelően 
2023.02.22-ig. 

Írásbeli felvételi vizsga 0001, 0002, 0003, 0004: Központilag kiadott 
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal 
megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből 
és matematikából. 
 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje, 

a vizsgák helyszíne, ideje 

Jelentkezési határidő az írásbeli vizsgára: 

2022.12.2-ig levélben vagy személyesen a 
központi jelentkezési lapon. 
Dugonics András Piarista Gimnázium tanter-
mei 
0001- 0004: Írásbeli vizsga ideje: 2023.01.21. 
10.00 óra 
 

Szóbeli felvételi vizsga 0001: A szóbeli vizsga: 35 pont 

Logikai, asszociációs képesség mérése 
játékos feladatokon keresztül: 10  pont 
Megjelenés, köszönés, kommunikációs 
készség, értékrend: 10 pont 
Szövegértés: 10 pont 
A szegedi piarista iskoláról való 
tájékozottság: 5 pont 

 
0002: A szóbeli felvételi külön felkészülést 

nem igényel, az általános sportműveltséget 
méri. A kommunikációért adható: 10 pont                                        
A felvételi témakörei:  
Versenyeredmények 
Rendszeres sportolás 
Sport és tanulás kapcsolata 
Kommunikációs képesség 
Motiváció 

 

0003: Az angol nyelvű szóbeli felvételi: 40 

pont 
1. Rövid nyelvtani feladat megoldása 
2.Társalgás az alább feltüntetett 
témakörökben (A spontán beszédet többre 
értékeljük a betanult mondatoknál!)   
3. Képi stimulus alapján kezdeményezett 

beszélgetés  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

42 

 

Szókincs    8 pont 
Nyelvhelyesség   8 pont 
Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 8 pont 
Szövegértés   8 pont 
Kommunikációs cél elérése  8 pont 

 

 

0004: A szóbeli vizsga: 32 pont 
-motivációs levél: 5 pont  
(Írj magadról, ki vagy, mi jellemez; honnan 
hallottál iskolánkról; miért lenne jó, ha 
iskolánk diákja lennél.) 
-megjelenés, köszönés, kommunikációs 

készség, értékrend: 5 pont 
-szövegértés: 10 pont 
    a szöveg hangos felolvasása  
    a szöveg tartalmának rövid összefoglalása  
    a szöveg főbb mondatainak kiemelése 
    a szövegben található logikai 
összefüggések felismerése 
-szabadidős tevékenység 

(olvasmányélmények, színház, mozi, hobbi, 
művészeti- és sporttevékenység): 5 pont 
-a szegedi piarista iskoláról való 
tájékozottság: 3 pont 
-jövőkép (hogyan szeretnél itt tanulni, 
elköteleződésed, mi szeretnél lenni, mit teszel 
érte, hogyan építesz ki kapcsolatokat, 
közösséghez tartozásod): 4 pont 

 
A szóbeli felvételi vizsgák 
tervezett helye és ideje 

Dugonics András Piarista Gimnázium 

0001, 0002, 0003, 0004: 
2023. 02. 28. 15.00 
2023. 03. 3. 15.00 
2023. 03. 4. 9.00 
2023. 03. 7. 15.00 
2023. 03. 10. 15.00 
 

0002: Az alkalmassági gyakorlati vizsga 
ugyanezeken a napokon, a Gimnázium 
tornatermében lesznek. 

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

pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük 
a jelentkezőket. 
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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 
16 %-a. 

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 
szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 62 
%-a. 
Teljes pontszám: 125 pont 
Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 35 
pontot, ez az összpontszám 22 %-a. 

Összpontszám: 160 pont 
2. Pontazonosság esetén a jogszabályban 

meghatározottak után azt a diákot részesítjük 
előnyben, akinek valamely testvére 
gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 
testvére, vagy valamely szülője iskolánk 
tanulója volt. 
3. Amennyiben a pontazonosság 
továbbra is fennáll, azt a tanulót rangsoroljuk 
előbbre, akinek a matematika írásbeli 

eredménye jobb pontszámot mutat. 
 
0002: 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, testnevelés, egy idegen nyelv 5 x 

5 = 25 pont, ez az összpontszám 19 %-a. 
Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 
szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 74 
%-a.  
Teljes pontszám: 125 pont. 
Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 10 
pontot, ez az összpontszám 7 %-a. 

Összpontszám: 135 pont 
2. Csak azt a tanulót vesszük fel, aki az 

alkalmassági vizsgát sikerrel teljesíti.  
3. Pontazonosság esetén a jogszabályban 
meghatározottak után azt a diákot részesítjük 
előnyben, akinek valamely testvére 
gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 
testvére, vagy valamely szülője iskolánk 
tanulója volt. 
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0003: 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, 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: 125 pont 

Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 40 
pontot, ez az összpontszám 24 %-a. 

Összpontszám: 165 pont 
2. Pontazonosság esetén a jogszabályban 

meghatározottak után 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, egy idegen nyelv 5 x 5 
= 25 pont, ez az összpontszám 16 %-a. 
Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán 
szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 64 
%-a. 
Teljes pontszám: 125 pont 
Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 32 

pontot, ez az összpontszám 20 %-a. 

Összpontszám: 157 pont 
2. Pontazonosság esetén a jogszabályban 
meghatározottak után azt a diákot részesítjük 
előnyben, akinek valamely testvére 
gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek 
testvére, vagy valamely szülője iskolánk 
tanulója volt.nem játszik szerepet. 
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A felvételről való értesítés 
módja és időpontja 

Írásbeli eredményről: 2023.02. 10. 
Ideiglenes felvételi jegyzék: 2023. 03. 17. 
Végleges felvételi jegyzék: 2023. 04. 13. 
Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a 
jelentkezőknek: 2023. 04. 28-ig. 

 
A képzés kezdete 2023.09.01. 

 
Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

0001, 0002, 0003, 0004: Emelt szintű 
érettségire felkészítés magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, vizuális kultúra, 
ének, informatika, testnevelés és idegen nyelv 

tantárgyakból. 

 
Emelt óraszámú képzés 0001: első idegen nyelv, 

természettudományos tárgyak, történelem 
0003: angol nyelv 
0004: természettudományos tárgyak vagy 
történelem 
 

Oktatott idegen nyelvek 0001, 0002, 0003, 0004: 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 2022. november 15. 17.00,  

2023. február 7. 17.00 

 
Egyéb fontos tudnivalók Valamennyi képzési területünkön fenntartjuk 

a jogot, hogy megfelelő, a bejutáshoz elegendő 

tanulmányi és felvételi eredmény ellenére is 

elutasítjuk azt a diákot, akiről a felvételi 

bizottság úgy dönt, hogy maga a felvételiző 

diák és/vagy annak családja nem nyitott 

iskolánk alapértékeire. Ennek jelei a szóbeli 

felvételi közben zajló beszélgetésből derül ki: 

valaki Istentagadó, nem elkötelezett a piarista 

értékekre, nem közösségi ember, nem 
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igyekszik az élet minden területén a fejlődésre, 

igényességre. 

Diákjaink heti két órában, az órarendbe 

illesztve katolikus hittant tanulnak. A 

református vallású tanulóknak lehetőségük 

van abban az órakeretben református hittant 

tanulni. 

Iskolánk valamennyi képzési területén vállalja 

a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható 

sajátos nevelési igényű tanulók felvételét, akik 

különleges bánásmódot igénylő tanulók, akik a 

szakértői bizottság véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi (hallásfogyatékos) 

fogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. 

Valamint valamennyi képzési területén 

vállalja a szakértői bizottság véleménye 

alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók felvételét. 

Iskolánkban alkalmazott eljárások: 

Hozott pontok esetében: 

Ha tanulónak a 6. vagy 8. félévi 

bizonyítványában, felmentés miatt, hiányzik 

valamelyik elvárt tantárgy osztályzata, például 

nincs osztályzata matematikából vagy idegen 

nyelvből, a matematika osztályzat helyett a 

magyar nyelv és irodalom eredményét 

számítjuk, idegen nyelv osztályzata helyett a 

matematika eredményét számítjuk. 

Szerzett pontok esetében:  
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Ha a tanulónak nincs központi felvételi 

eredménye matematikából vagy magyarból, a 

másik, megírt felvételi tárgy 

vizsgaeredményét duplázzuk meg. 

 

 

 

 

  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

48 

 

 

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 040365 
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Szegedi SZC Csonka János Technikum  
OM azonosító száma: 203052/012 

Technikai azonosító: 520367 

 

 

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum 
OM azonosító: 203052/004 

Technikai azonosító: 520361 

 

 

Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium 
OM azonosító száma: 203052/014 

Technikai azonosító: 520368 

 

 

 

Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző 

Iskola 
OM azonosító száma: 203052/005 

Technikai azonosító: 520362 

 

 

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum 
OM azonosító száma: 203052/011 

Technikai azonosító: 520366 
 

 

Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 203052/008 

Technikai azonosító: 520364 
 

 

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző iskola 
OM azonosító száma: 203052/007 

Technikai azonosító: 520363 
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Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai 

Technikum 
OM azonosító száma: 203052/010 

Technikai azonosító: 520365 
 

 

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Technikum 
OM azonosító száma: 203052/003 

Technikai azonosító: 520360 
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Alföldi ASzC Fodor József Élelmiszeripari Technikum és 

Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202728/014 0001 

 
Cím: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. 
Telefonszám: 62/548964 
E-mail: fodor@fjk.edu.hu 

Honlap: http://fjk.edu.hu/ 

Intézményvezető neve: Dombovári Tamás 
Intézményvezető e-mail címe: tamas@fjk.edu.hu 

Pályaválasztási felelős neve: Kocsondi Antónia Márta 
Pályaválasztási felelős e-mail címe: antonia@fjk.edu.hu 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

élelmiszeripar 

 
húsipari technikus 001 5 20 

élelmiszeripar 

 

sütő- és cukrászipari 

technikus 
001 5 20 

élelmiszeripar 

 
tejipari technikus 001 5 20 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Általános orvosi alkalmasság 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

A 22/2022. (VIII. 29.) BM rendelet szerint 

 

Írásbeli felvételi vizsga Nincs 

 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje 

- 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

mailto:fodor@fjk.edu.hu
http://fjk.edu.hu/
mailto:tamas@fjk.edu.hu
mailto:antonia@fjk.edu.hu
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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 hátrányos helyzetű 
tanulók. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A 22/2022. (VIII. 29.) BM rendelet szerint 

 

 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Kémia 

 

 

Emelt óraszámú képzés 
Nincs 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német, francia 

 

Oktatott természettudományos 
tárgyak 

Biológia 

 

 

A tanulmányokat záró vizsga Technikusi vizsga 

  

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 5., november 9., december 7., 
január 4.; minden nap 14:30-tól 
 

Egyéb fontos tudnivalók Saját tanműhelyek, külföldi szakmai 
gyakorlati lehetőség, ösztöndíj 

 

  



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

53 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

élelmiszeripar 

 

hentes és húskészítmény 

készítő 
002 3 30 

élelmiszeripar 

 
pék 002 3 30 

élelmiszeripar 

 
pék-cukrász 002 3 30 

élelmiszeripar 

 
tejtermékgyártó 002 3 30 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Szakmai orvosi alkalmasság 

 

 

Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

A 22/2022. (VIII. 29.) BM rendelet szerint  

 

 

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 
tantárgyak 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 hátrányos helyzetű 
tanulók. 

 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A 22/2022. (VIII. 29.) BM rendelet szerint 

  

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 
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Oktatott idegen nyelv Angol, német, francia 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga 

 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégium 

 

Nyílt napok időpontjai 2022. október 5., november 9., december 7., 
január 4.; minden nap 14:30-tól 
 

Egyéb fontos tudnivalók Saját tanműhelyek, külföldi szakmai 
gyakorlati lehetőség, ösztöndíj 

SZAKKÉPZÉS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Alapszakma Kód-szám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám (fő) 

élelmiszeripar 

 
húsipari technikus 003 2 20 

élelmiszeripar 

 

sütő- és cukrászipari 

technikus 
003 2 20 

élelmiszeripar 

 
tejipari technikus 003 2 20 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 
Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság  
 
 

Integrált felkészítés Van 
 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Jelentkezési lap kitöltésével, 2023. augusztus 
31-ig 

 
Felvételi döntés alapja Érettségi eredmények 

 
A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

Írásban, 2023. szeptember 1-ig 
 
 

Beiratkozás 2023. szeptember 1. 
 

Oktatott idegen nyelv Angol, német 

 
A tanulmányokat záró vizsga Technikus vizsga 
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Kollégiumi elhelyezés Van 

 
Nyílt napok időpontjai 2022. október 5., november 9., december 7., 

január 4.; minden nap 14:30-tól 

 
Egyéb fontos tudnivalók Saját tanműhelyek, külföldi szakmai gyakorlati 

lehetőség, ösztöndíj 

 

 

 

Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum 
OM azonosító száma: 202728 / 012 

 
Cím: 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. 
Telefonszám: +36 (62) 548-930 
E-mail: igazgato@kissf-szeged.edu.hu 
Honlap: https://kissf-szeged.edu.hu 
Intézményvezető neve: Máhig József 
Intézményvezető e-mail címe: igazgato@kissf-szeged.edu.hu 
Pályaválasztási felelős neve: Kovács-Hegedűs Mária, Svéda Gergely 

Róbert 
Pályaválasztási felelős e-mail címe: kohema@gmail.com, 

gergely.sveda@gmail.com 

 

TECHNIKUM 

Ágazat Alapszakma 
Kód-

szám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Erdésztechnikus 

(erdőgazdálkodás szakmairány) 

SZJSZ: 5 0821 17 02 

0001 5 80 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus 

(erdőgazdálkodás szakmairány) 

SZJSZ 5 0810 17 03 

0002 5 25 

 
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola 

 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság 
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Integrált felkészítés Van 

 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon 2022.12.02. 

 

Írásbeli felvételi vizsga Van 

 

Írásbeli vizsgára történő 

jelentkezés módja, határideje,  

a vizsgák helyszíne, ideje 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési 
lapon, 2022.12.02. 

Szeged József A. sgt. 26., 2023.01.21. 10.00 

 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

 

A felvételi döntés alapja A felvétel az általános iskolai érdemjegyek és 
az írásbeli felvételi vizsgadolgozatok 
eredménye 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. 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

A felvételről a jelentkezőket és az általános 
iskolákat hagyományos postai levélben 
értesítjük. 2023.04.28. 

 

A képzés kezdete 2023.09.01. 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Matematika, történelem, magyar nyelv is 
irodalom, idegen nyelv (angol nyelv/német 
nyelv)  

Emelt óraszámú képzés 
-- 

 

Oktatott idegen nyelv Angol, német 



Csongrád-Csanád megyei továbbtanulási és pályaválasztási tájékoztató 

2023-2024. tanév 

57 

 

 

Oktatott természettudományos 

tárgyak 

Biológia 

 

A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga (technikusi vizsga) 

A szakmai vizsga egyben emelt szintű 
szakmai érettségi vizsgát jelent. 

Kollégiumi elhelyezés Fiúk: Szeged Városi Kollégium Ady Endre 

Kollégiumában (6726 Szeged, Közép fasor 
23.)  

Lányok: Szegedi Városi Kollégium 
Janikovszky Éva Tagintézménye (6720 
Szeged, Korányi Fasor 2.) 

 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.09.; 2022.12.07.; 2023.01.04. 
15:00-16:30-ig 

SZAKMAI OKTATÁS 

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól 

Ágazat Alapszakma 
Kód-

szám 

A képzés 

időtartama 

(tanév) 

Felvehető 

létszám 

(fő) 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Erdésztechnikus (erdőgazdálkodás 

szakmairány) 

SZJSZ: 5 0821 17 02 

0001 2 30 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

Erdésztechnikus (erdőgazdálkodás 

szakmairány) (felnőttképzés) 

SZJSZ: 5 0821 17 02 

0001 2 30 

 
Szükséges iskolai végzettség Érettségi vizsga  

 
Felvételi feltétel/ 

Alkalmassági követelmény 

Egészségügyi alkalmasság  

 
 

Integrált felkészítés Van 
 

A jelentkezés módja és 
határideje 

Írásban, az iskola titkárságán, illetve a honlapon 
elérhető jelentkezési lapon 2023.08.30. 
 

Felvételi döntés alapja Jelentkezők száma 
 

A felvételről való értesítés 
módja és ideje 

e-mailben, postai levélben 2023.08.31. 
 
 

Beiratkozás 2023.09.01. 
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Oktatott idegen nyelv Angol/német 

 
A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga (technikusi vizsga) 

 

Kollégiumi elhelyezés Fiúk: Szeged Városi Kollégium Ady Endre 
Kollégiumában (6726 Szeged, Közép fasor 23.)  

Lányok: Szegedi Városi Kollégium 
Janikovszky Éva Tagintézménye (6720 Szeged, 
Korányi Fasor 2.) 

Nyílt napok időpontjai 2022.11.09.; 2022.12.07.; 2023.01.04. 
15:00-16:30-ig 

Egyéb fontos tudnivalók 
 

- 

 

 

 

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna 

Technikum és Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 203385 /001 

Technikai azonosító: 520088/001 

 

 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg 

Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  
OM azonosító: 038484/010 
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Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola,  

Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szegedi 

Tagintézménye 
OM azonosító száma: 201410 /  016 

 

 

Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum 
OM azonosító száma: 200917 

 

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló 

Zeneművészeti Szakgimnázium 
OM azonosító száma: 200423 

 

 

Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola Szegedi Tagintézménye 
OM azonosító száma: 201425 

 

 

Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, 

Gimnázium és Kollégium Szegedi Tagintézménye 
OM azonosító száma: 203109 

 

 

Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító száma: 102731 
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Szentes 

Horváth Mihály Gimnázium 

OM azonosító száma: 029737 

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Szentesi 

Boros Sámuel Technikum 
OM azonosító: 203039/002 

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Pollák Antal 

Technikum 
OM azonosító száma: 203039/011 

 

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Szentesi 

Zsoldos Ferenc Technikum 
OM azonosító száma: 203039/008 

 

 

Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és 

Szakképző Iskola 
OM azonosító száma: 202728 

 

 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó 

Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(tagintézmény) 

OM azonosító: 038484/002 
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Kollégiumok 

Szegedi Városi Kollégium 

Gábor Dénes Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

 

 

Szegedi Evangélikus Kollégium 
OM azonosító száma: 101695 

 
 

Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgrt. 44. 
Telefonszám: 62/420-361 

E-mail: szeged.ekollegium@lutheran.hu 
Honlap: https://www.szegedikollegium.hu/ 
Intézményvezető neve: Nagy Arnold 
Intézményvezető e-mail címe: arnold.nagy@lutheran.hu 

 

Felvehető létszám: 100 fő 

 
Tanulók neme: Fiú, lány 

 
Jelentkezés határideje: Folyamatos 

 
Jelentkezés módja: A honlapról letölthető jelentkezési lap 

benyújtásával. 
 

 

 

Janikovszky Éva Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 
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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 
E-mail: titkarsag@szeged.piarista.hu 
Honlap: www.szepi.hu 

Intézményvezető neve: Jusztinné Nedelkovics Aliz  
Intézményvezető e-mail címe: iskola@szeged.piarista.hu 
Kollégiumi vezető neve: Butty Bertold 
Pályaválasztási felelős neve: Zsova Tamás 
Pályaválasztási felelős e-mail címe: zsova.tamas@szeged.piarista.hu  

 

Felvehető létszám: 50 fő 
 

Tanulók neme: Lány és fiú 
 

Jelentkezés határideje: A gimnáziumi beiratkozáskor: 
2023.06. 22. 
 

A kollégium sajátosságai: Iskolánk kollégiuma csak a Piarista 
Gimnázium diákjai számára fenntartott 
intézmény 
www.szepi.hu 

 

 

  

http://www.szepi.hu/
http://www.szepi.hu/
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Szegedi Városi Kollégium  

Székhelyintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

 

 

Fodor József Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

 

 

Ady Endre Tagintézménye 
OM azonosító száma: 200903 

 

 

 

Hódmezővásárhely kollégium 

Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégium 
OM azonosító száma: 203039/012 

 
 

 

 

 

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium 
OM azonosító száma: 029736 

 

 

Ásotthalom kollégium 
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Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító száma: 202728/010  

 
Cím: 6783 Ásotthalom, Kiss F. krt. 76. 
Telefonszám: 62/291-522 
E-mail: igazgato.bedo@erdeszetiiskola.hu 

Honlap: www.bedo-ahalom.sulinet.hu 

Intézményvezető neve: Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 
Intézményvezető e-mail címe: igazgato.bedo@gmail.com 

Kollégiumi vezető neve: Kónya Gábor 
Kollégiumi vezető e-mail címe: konya19750324@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 biztosítunk elhelyezést! 
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Szentes kollégium 

 

 

Terney Béla Kollégium 
OM azonosító száma: 040624 

 
 

 


