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ELŐSZÓ 
 

 

 

 

Tisztelt pályaválasztás előtt álló Olvasó! 

 
 
Az Egri Tankerületi Központ Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának 2018/2019-es tanévre 
szóló pályaválasztási kiadványát tartja a kezében.  

A középfokú továbbtanulás, a szakmaválasztás minden fiatal életében meghatározó döntés, 

amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. A gyűjteménnyel célunk eligazítást adni az 

általános iskolát végzett diákoknak, szüleiknek, illetve segítséget kínálunk azoknak a 

középiskolában végzőknek is, akik szakképzési lehetőséget keresnek továbbtanulásukhoz 

megyénkben.    

A tájékoztató összeállítása ebben az évben is a megyében található, középfokú oktatást és 
szakképzést folytató intézmények, kollégiumok által rendelkezésre bocsájtott tájékoztató anyagok 
alapján történt. Az intézmények tájékoztató anyagai tartalmi módosítás nélkül szerepelnek a 
kiadványban, azokon csak az egységes megjelenés érdekében történt változtatás.  

A kiadvánnyal segíteni kívánjuk a pedagógus kollégák, osztályfőnökök, pályaválasztási felelősök 
munkáját is, ezért külön fejezetben szerepelnek mindazok a továbbtanuláshoz, 
szakmaválasztáshoz fontos és hasznos tudnivalók, melyekre figyelemmel kell lenni a középfokú 
továbbtanulás tervezésekor, a döntés meghozatalakor. 

A fiatalok életében a továbbtanulás, iskolaválasztás jelentős döntés, hiszen lezárul egy iskolai 
periódus és egyben megnyílik egy új tanulási szakasz. A továbbtanulás irányának minél jobb 
megválasztása olyan távlatot adhat a fiatalnak, ami meghatározó jelentőséggel bír az egész 
további életére. 
A döntés meghozatala nem könnyű, hiszen számtalan körülményt kell mérlegelni, saját magával, 
képességeivel, érdeklődésével, irányultságával kapcsolatban, az intézményi lehetőségekkel, a 
munka világába való kitekintéssel együtt.  
 
Reméljük, hogy a kiadvány hasznosan egészíti ki a pályaválasztási rendezvényeken, az iskolai 

nyílt napokon és pályaválasztási szülői értekezleteken szerzett információkat. 

 
Eredményes és sikeres továbbtanulást, szakmaválasztást kívánunk. 
 
 
 
 

Ballagó Zoltán 
    igazgató 

  Egri Tankerületi Központ 

 
 

 



Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

 
 

OM azonosító:  101898 
 
Cím:   3300 Eger, Bem tábornok u. 3. 
Telefonszám:  36/411-986 
E-mail:  palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com 
 
 
A Heves 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.  
 
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: 
 
A megfelelő pályaválasztáshoz elegendő információval kell rendelkeznünk önmagunkról és a 
körülöttünk lévő szakmákról. Az önismeret bővítésében a pályaválasztási döntést előkészítő 
foglalkozásaink és a pszichológiai szaktanácsadásunk ad segítséget. A szakmákról a 
pályaleírások, a pályaismereti foglalkozásaink nyújtanak információkat. Az életúttervezés pedig a 
célhoz vezető út megtervezésében, a döntések előkészítéséhez ad segítséget. 
 

 Információnyújtás:  
o Oktatási és szakképzési intézményekről és képzésekről  
o Továbbtanulási lehetőségekről  
o Felvételivel kapcsolatos teendőkről  

 Tanulói tájékoztatók, szülői értekezletek tartása 

 Pályaválasztási nap az iskolában (7. évfolyamon) 

 Időszakosan megjelenő „Pályaválasztási KISOKOS pedagógusok részére” elektronikus 
kiadvány készítése 

 Évente megjelenő „Középiskolai felvételi tájékoztató” kiadvány szerkesztése 

 Egyéni tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanácsadás) 

 Egyéni komplex tanácsadás (iskolaválasztási tanácsadás pszichológiai felmérés alapján) 
 
 
Igény esetén 7. osztályos tanulók számára pályaválasztási napokat, kiscsoportos 
foglalkozásokat tartunk iskolai keretek között. 
Célunk a tanulók önismeretnek mélyítése, az érdeklődési területeik és a képességeik tisztázása, 
de nem célja a közvetlen iskolaválasztási döntés. 



A pályaválasztási napok keretében gyakorlati feladatokkal, kérdőívekkel, illetve képességvizsgáló 
tesztekkel segítjük a tanulókat, hogy képessé váljanak megfogalmazni erősségeiket és az 
esetleges hiányosságaikat, ezzel is ösztönözve őket a pályaválasztást előkészítő önismereti 
munka megkezdésére.  
A foglalkozások során bemutatásra kerül a jelenlegi iskolarendszer, mely többek között 
tartalmazza a gimnáziumok, a szakközépiskolák (szakgimnáziumok) és a szakiskolák 
(szakközépiskolák) sajátosságait és jellemzőit.  
Munkánk során nagy hangsúlyt kap a pályaismeret folyamatos bővítése, ahol a tanulók minél 
több pályát, szakmát megismerhetnek. Igény esetén, programhoz kapcsolódóan, 
üzemlátogatások szervezésében is segítjük az osztályokat. 
 
Foglalkozásaink alkalmával játékokon és tevékenységeken keresztül tehát bővül a tanulók 
önismerete és pályaismerete, mely elengedhetetlen, a számukra legmegfelelőbb szakma 
megtalálásához. 
 
Pályaválasztási szülői értekezlet, pályaválasztási fórumok: 
A pályaválasztási szülői értekezletünk összefoglalja és bemutatja az iskolaválasztási- és 
továbbtanulási lehetőségeket, a középfokú oktatási intézmények rendszerét és jellemzőit, a 
fontosabb felvételi stratégiákat (ideális rangsor), továbbá tájékoztatást nyújt a szülőknek a 
beiskolázással, a felvételi eljárással kapcsolatos teendőkről.  
 
Egyéni pályaválasztási tanácsadás: 
Igény esetén a 8. osztályos tanulók részére személyes beszélgetéssel nyújtunk segítséget, 
a továbbtanulási döntés meghozatalában, illetve a felvételi stratégia kialakításába (pl. 
ideális jelentkezési sorrend).  
Az egyéni iskolaválasztási tanácsadást külső helyszínen az iskolában is biztosítunk, ahol 
lehetőséget adunk egy rövid információs tanácsadó beszélgetésre vagy a szülővel közös 
tanácsadó beszélgetésre. Ezáltal lehetőséget nyújtunk arra, hogy a tanulók kétszemélyes 
helyzetben feltegyék azokat a kérdéseket, melyek tisztázásával közelebb juthatnak 
iskolaválasztási, pályaválasztási döntésük meghozatalához.  
 
Azoknak a tanulóknak, akik nagyon bizonytalanok döntésükkel kapcsolatban, hiányos az 
önismeretük vagy a pályaismeretük, vagy több segítségre lenne szükségük, a szülővel közösen 
is részt vehet pályaválasztási tanácsadásunkon, melynek helyszíne a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Egri Tagintézménye (Eger, Bem tábornok utca 3.) és előzetes időpont egyeztetés 
szükséges a 36/411-986-os telefonszámon. 
 
Pályaválasztási pszichológiai szaktanácsadás: 
A pszichológus által végzett tanácsadást egyénileg, a gyermek (szülői hozzájárulással) 
vagy a szülő kérésére végezzük a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri 
Tagintézményében (Eger, Bem tábornok utca 3.) Ennek során pszichológiai képességvizsgáló 
tesztekkel, személyiségtesztekkel és érdeklődésvizsgáló eljárásokkal segítjük az önismeret 
elmélyítését. A pályaismeret bővítésével és a képzési információk átadásával bővített tanácsadói 
beszélgetések pedig segítik a személyiségéhez illő pálya megtalálását. 
 
 
Jelentkezés: 

 Telefonon 36/411-986 elérhetőségen 

 E-mailben a palyavalasztas.szakszolgalat@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 szülővel/tanácskérővel 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) 
www.szakmavilag.hu 
https://www.nive.hu/ 
http://palyanet.hu/ 
http://szakkepesites.hu/szakiranytu/ 
http://szakkepesites.hu/ 
http://tehetsegprogram.tehetseg.hu/ 
http://szakkepesites.hu/okj/szakmacsoport_index 
 
 
Elérhetőségeink 

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

Eger, Bem tábornok utca 3. 
E-mail cím: palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com 

 
Munkatársak 

 
Ivády Tímea pszichológus 
Boldog Beáta tanácsadó  
Borsné Horváth Edina tanácsadó  
Tajtiné Lesó Marianna Györgyi tanácsadó 
 

 
 

Tanácsadóink várják az érdeklődő tanulókat és szüleiket, ha a továbbtanuláshoz, 
pályaválasztáshoz segítséget igényelnek. 
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http://tehetsegprogram.tehetseg.hu/
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FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNOS 
INFORMÁCIÓK 

 

Határidők és feladatok 
 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 

 2. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez  

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

történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése 

a 2017/2018. tanévben 

 

Határidők Feladatok 

2017. szeptember 11  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.  

 

2017. szeptember 30.  A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.  

 

2017. 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  

 

2017. október 20.  A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.  

 

2017. október 31  Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 
felvételi eljárás rendjéről.  

 

2017. november 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.  

 

2017. december 8.  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.  

 

2017. december 12.  
 

 Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 
benyújtása.  

 

2017. december 13.  
 

 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.  

 

2018. január 19.  
 

 Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.  

 

2018. január 20.  
 

 Az általános felvételi eljárás 
kezdete.  

 



2018. január 20. 
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.  

 

2018. január 25.  
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.  

 

2018. január 26.  
 

 Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt 
vett tanulókkal.  

 

2018. február 8.  
 

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

 

 2018. február 9.  
 

 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.  

 

2018. február 19.  
 

 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.)  

 

2018. február 19.  Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott 
rendészeti szakgimnáziumokba.  

 

2018. február 22.-
március 13.  

 

 A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében.  

 

2018. március 14.  
 

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

 

2018. március 21-
22.  

 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 
általános iskolában.  

 

2018. március 23.  Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot 
ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.  

2018. március 28.  A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.  

2018. március 28.  A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő 
tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről 
tájékoztatja az általános iskolákat.  

2018. március 28.  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 a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az 
általános iskolákat.  

2018. április 10.  A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 
listáját. 

2018. április 13.  A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által 
meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.  

2018. április 20.  A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 
(egyeztetett felvételi jegyzék).  



2018. április 27.  A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

2018. május 7-18.  Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.  

2018. május 7. - 
augusztus 31.  

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.  

2018. május 18.  A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.  

2018. június 1.  A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 
fenntartónál.  

2018. június 18.  Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 
hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi 
a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. A Klebelsberg 
Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési 
Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi 
tankötelezettségének teljesítése érdekében.  

2018. június 18.  Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 
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. 

2018. június 21-23.  Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.  

2018. július 25. - 
augusztus 10.  

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag 
a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre 
való felkészítést folytató szakképző iskolába.  

2018. augusztus 1- 31.  Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 
szakgimnáziumokba.  

2018. augusztus 31.  Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.  

 



Fogalomtár 
Gimnázium: 4, 6, vagy 8, – nyelvi előkészítő évfolyam esetében 5, 7 vagy 9 - évfolyammal 
működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. 

Szakgimnázium (korábbi nevén szakközépiskola, 2016-tól az érettségit adó szakközépiskolák új 
megnevezése). A 9-12. évfolyam – a képzés időtartama 4 év - elvégzése után a diákok szakmai 
érettségit tesznek. Ez után dönthet úgy a tanuló, hogy szakirányú felsőfokú iskolai tanulmányokat 
folytat, vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyamon - 
ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik – az adott szakképzettségről szerez 
bizonyítványt. Így pl. az érettségit követően egy év alatt technikusi szakképesítés szerezhető; 
ekkor a képzés 4+1 éves. 

Szakközépiskola (korábbi nevén szakiskola, szakmunkásképző): 2016-tól a régi típusú 
szakiskolák új megnevezése, melynek képzési időtartama 3 év. A 3 éves szakmai képzést 
követően komplex szakmai vizsgát tesznek a tanulók, és így szerzik meg az adott 
szakképzettségről a bizonyítványt. Ez után dönthet úgy a tanuló, hogy továbbtanul a 
szakközépiskolában és érettségit szerez két éves érettségire felkészítő képzés keretében. Ebben 
az esetben a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit, így a képzés 
időtartama összesen 3+2 év lesz. 

Szakiskola: (2016 előtt speciális szakiskolák), melyekben kizárólag sajátos nevelési igényű 
tanulók tanulhatnak és készülhetnek fel – meghatározott szakképesítések körében - a szakmai 
vizsgára.  

Készségfejlesztő szakiskola: a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az 
életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő 
munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 
ismereteket. 
 
OKJ (Országos Képzési Jegyzék): az állam által elismert szakképesítéseket tartalmazó lista. 
 

Jelentkezési sorrend fontossága 
 
A Tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló 
jelentkezni kíván. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná 
tanulmányait a jelentkező. Mivel a Tanulói adatlap csak a Felvételi Központ zárt rendszerébe 
kerül be adatfeldolgozásra, ezért a középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki 
hányadik helyen jelölte meg az adott iskola valamelyik tanulmányi területét. 
 
Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az adott 
középfokú iskola tanulmányi területeit kell egymás után a sorrend elején feltüntetni. Ezt követik a 
második iskola tanulmányi területei, és így tovább. 
 
Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor azonos típusú 
tanulmányi területeket kell feltüntetni a sorrend elején, amelyek természetesen más-más 
iskolákban vannak. A tanulmányi terület sorrend a tanuló választásának megfelelően tetszés 
szerint megadható, erre vonatkozóan semmilyen előírás nincs. 
 
A biztosabb továbbtanulás érdekében azonban célszerű több intézménybe jelentkezni, mert a 
kisszámú tanulmányi terület megjelölése kockázatot jelent! A választott iskola elutasító 
döntése esetén ugyanis már csak a rendkívüli felvételi eljárás időszakában van lehetőség olyan 
új iskolát keresni, ahol még maradt betöltetlen hely. 



Jogorvoslati lehetőségek a középfokú felvételi eljárás 

során 
 
A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell 
hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés 
ellen - az Nkt. 37. §-a alapján - jogorvoslattal élhet.  
 
A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell 
benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. 
 
 
 

A rendkívüli felvételi eljárás 
 
Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú 
iskolába sem, akkor használja ki a 2018. május 7. után kezdődő rendkívüli felvételi időszakot. 
Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való 
jelentkezéssel, egyeztetéssel történik.  
A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerének (KIFIR), de a Hivatal segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak 
az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, 
tájékoztatásul közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu). 
 
A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az 
iskolaválasztás. Amennyiben a tanköteles korú jelentkezőnek sem a rendes, sem a rendkívüli 
felvételi eljárás során sem sikerül felvételt nyernie egy középfokú iskolába sem, úgy tanulmányait 
a Köznevelési Hídprogramban folytatja. A Köznevelési Hídprogramban résztvevő intézményeket 
az állami intézményfenntartó központ jelöli ki 2018. június 18-ig.  
A Hídprogrammal kapcsolatos legfontosabb információkat és dokumentumokat megtalálhatja a 
Klebelsberg Központ honlapján. 
 
 
 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

részvétele a középfokú felvételi eljárásban 
 
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4.§ 25. pontjában 
meghatározott sajátos nevelési igényű (SNI), illetve az Nkt. 4.§ 3. pontjában meghatározott 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulókra (jelen 
tájékoztatóban, a továbbiakban SNI / BTMN tanulók) vonatkoznak. 
Az SNI / BTMN tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. §-ában leírtak 
szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság– 
a felvételi eljárás ideje alatt még érvényben lévő – szakértői véleményben foglaltak az 
irányadóak. 
 

http://www.oktatas.hu/


Az SNI / BTMN tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban: 
 
A középfokú beiskolázásban részt vevő SNI / BTMN tanulókra vonatkozó speciális felvételi 
követelményeket minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg határozza meg. A 
középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételi 
eljárásának rendjét, és külön a hozzá jelentkező SNI / BTMN tanulók esetében a saját felvételi 
eljárásában alkalmazott speciális értékelési szabályokat.  
 
Az SNI / BTMN tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt 
tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a 
jelentkezését (választott iskola), milyen − az SNI / BTMN tanulókra vonatkozó − speciális felvételi 
szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló 
„felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a választott iskola felvételi 
eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit.  
Amennyiben a választott iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az SNI / 
BTMN tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az 
iskolával, azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján 
szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán, vagy az iskola a központi írásbeli vizsga 
eredménye nélkül is elbírálja majd a felvételi jelentkezését. Az SNI / BTMN tanuló tehát a 
szakértői véleményben leírtak alapján a választott iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli 
felmentését. Ha az SNI / BTMN tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli 
felmentését kap, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett – ennek az 
iskolának a felvételi eljárása során – más módon mérik fel a tanuló tudását, és bírálják el felvételi 
jelentkezését. Több választott iskola esetében ez iskolánként más és más lehet.  
 
Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli 
vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a februári felvételi 
jelentkezésig elképzelései, szándékai megváltoznak, és mégis szüksége lesz a központi írásbeli 
vizsga eredményére. A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli 
vizsgát, mert annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a 
választott középiskolákba. Akár intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján, vagy az SNI / BTMN tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési 
szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását.  
 
A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba az iskolába adják be, amelyik 
számukra a legkényelmesebb (írásbeliztető iskola). Az írásbeliztető iskola kiválasztása független 
attól, hogy később a tanuló melyik iskolába kíván majd felvételizni (választott iskola). Éppen ezért 
nincs értelme annak, hogy az SNI / BTMN tanuló az írásbeliztető iskolától kérje a központi 
írásbeli vizsga alóli felmentést, az írásbeliztető iskola a felmentést – az írásbeli vizsga 
eljárásának keretében – nem is adhatja meg.  
Amennyiben az SNI / BTMN tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a 
vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést 
érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az Nkt. 
51. § (5) bekezdése alapján a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló adottságaihoz.  
 
Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján 
az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:  
 
időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben 
megnövelhető),  
az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló 
a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy 
segédeszközöket használhatja a vizsga során),  
a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak 
alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz 
figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért össz 
pontszámba sem számítja be). 



A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos 
kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető 
intézményben. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő 
jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális 
körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a 
vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet a 
központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői 
vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI / BTMN 
tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi 
írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi 
írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. 
 
 
 

Továbbtanulást támogató ösztöndíjak 
 

Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi 

Program és Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Program 

 
Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az 
AranyJános Kollégiumi - Szakközépiskolai Program a felsőfokú tanulmányok folytatásához, az 
érettségi megszerzéséhez, illetve a szakmaszerzéshez nyújtanak komplex – pedagógiai, 
szociális, egészségügyi, kulturális – támogatást hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 
helyzetű, rászoruló tanulók számára. A programokról azok honlapjai adnak bővebb tájékoztatást: 
www.ajtp.hu ; www.ajkp.hu ; www.ajkszp.hu. 
 
A 8. évfolyamos tanulók számára a 2018/2019. tanévre történő jelentkezés pályázati felhívását 
2017. szeptember 11-éig jelenteti meg a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság. A 
felhívás elérhető lesz a Kormányzati portálon, valamint a programok honlapjain: 
www.kormany.hu ; www.ajtp.hu ; www.ajkp.hu ; www.ajkszp.hu. 
 
Forrás: Tanévkezdő kiadvány 2017/2018. 
 

Arany János Tehetséggondozó Program  

 
A program célja, hogy segítse a 8. évfolyamos, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok 
továbbtanulását. 
 
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki 
 

tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a 
tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és az alábbi feltételek valamelyikének 
megfelel: 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
alapján hátrányos helyzetű vagy - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
vagy 
- a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában 
részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, vagy 
- a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti javaslata alapján rászorult. 
 

http://www.ajtp.hu/
http://www.ajkp.hu/
http://www.ajkszp.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.ajtp.hu/
http://www.ajkp.hu/
http://www.ajkszp.hu/


Felvételi módja 
 
A tanulók 

 a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban − egy nem szaktárgyi jellegű 
− felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt, ahol egy elbeszélgetést követően 
fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. 

 a tanulóknak emellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára 
szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe 
az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. A központi 
írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematikai feladatlap kitöltéséből áll.  

 
A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg.  
 
 
A program résztvevői - lakóhelytől függetlenül - kötelezően kollégisták lesznek! 
 
Képzés jellemzője 
 
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető 
középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján 
készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra.  
Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, 
matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, 
kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. 
 
A programban tanuló diákok: 

 felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára  

 nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek 
informatikából 

 térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. 
 
További részletek a www.ajtp.hu oldalon. 
 
A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám 
esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. 
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos 
helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, 
nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való 
eredményes felkészítést. 
 
A program résztvevői lakóhelytől függetlenül valamennyien kollégisták lesznek! 
 
Pályázni az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról letöltött, majd (www.kormany.gov.hu 
/ Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság) hiánytalanul kitöltött, 
űrlapjainak beküldésével lehet. 
 
A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet 
megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe 
nyerhetnek felvételt. 
A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany 
János Tehetséggondozó Program keretében a felvételét kéri. 
 
A borítékon szerepeltetni kell: " Arany János Tehetséggondozó Program". 
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli. 
 

http://www.ajtp.hu/
http://www.kormany.gov.hu/


A program keretében az alábbi Heves Megyei köznevelési intézményekbe kérhetik a 
tanulók felvételüket: 
 
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
3300 Eger, Ifjúság u. 2. 
Tel: 36/324-808 
www.szilagyi-eger.hu 
Programfelelős: Antal Andrea 
 
 
Neumann János Középiskola és Kollégium 
3300 Eger, Rákóczi út 48. 
Tel: 36/536-070, 36/325-311 
www.nejanet.hu 
Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva 



„Útravaló Ösztöndíjprogram” esélyteremtő alprogramok 

 
Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak átfogó célja a hátrányos és 
halmozottan hátrányos, kiemelten a roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok 
továbbtanulásának, szakma-, érettségi- és diplomaszerzési esélyeinek javítása.  
Az Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai: az Út a középiskolába, az Út az érettségihez és 
az Út a szakmához, valamint az Út a diplomához alprogramok. 
 
Az Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokban való részvételre 
az a tanuló pályázhat, aki: 

 halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

 védelembe vett, vagy 

 családba fogadott, vagy 

 átmeneti nevelésbe vett, vagy 

 ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy 

 utógondozásban, vagy 

 hátrányos helyzetű. 
 

1. Út a középiskolába alprogram 
Az Út a középiskolába alprogram célja az adott tanévben 7-8. évfolyamon tanuló diákok 
felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Az alprogram keretében a 
tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban és a pályaválasztásban. Az 
alprogram keretében a tanuló minimum 7 000 Ft/hó, maximum 14 000 Ft/hó ösztöndíjban 
részesül az elért tanulmányi eredmény függvényében. 
(https://ukir.emet.gov.hu/static.php?page=welcome) 
 
2. Út az érettségihez alprogram 
Az Út az érettségihez alprogram célja az adott tanévben érettségit adó képzésben 9-12. 
évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy a két 
tanítási nyelvű, vagy a nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatásban 7-13. évfolyamon, 
továbbá a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 12-13. évfolyamain tanuló hátrányos 
helyzetű diákok támogatása a középiskola befejezése érdekében. A tanulót egy mentori 
feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti a sikeres érettségire. Az alprogram 
keretében a tanuló minimum 8 000 Ft/hó maximum15 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül az elért 
tanulmányi eredmény függvényében. (https://ukir.emet.gov.hu/static.php?page=welcome)  
 
 
3. Út a szakmához alprogram 
Az Út a szakmához alprogram célja a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a szakiskolai 
szakképző 9-11. évfolyamain, vagy a szakiskola valamely szakképző évfolyamán tanuló diákok 
sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése. A tanulót egy mentori 
feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti a szakmaválasztásra.  Az alprogram 
keretében a tanuló minimum 7 000 Ft/hó maximum 13 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül az elért 
tanulmányi eredmény függvényében. 
A 2017/2018. tanévre vonatkozó pályázati felhívás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
internetes oldalán található (www.emet.gov.hu). 
 
 
4. Út a diplomához alprogram 
Az alprogram ösztöndíj- és önköltség-támogatási komponensből áll. Az esélyteremtő program 
célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók 
felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása. 
A két komponensből álló program az alábbiak szerint pályázható: 

https://ukir.emet.gov.hu/static.php?page=welcome
https://ukir.emet.gov.hu/static.php?page=welcome
http://www.emet.gov.hu/


 Ösztöndíj támogatási komponens: amelynek keretében 135 000 Ft/félév vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető a 2017/2018. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire 
vonatkozóan. Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik. 

 Önköltség-támogatási komponens: amelynek keretében önköltség-támogatás igényelhető 
a 2017/2018. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2017. szeptember 1. 
és 2018. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége 
mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja meg a 400.000 Ft/félév összeget. A 
hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum 
értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.  
 

Újdonság, hogy a program keretében pályázhatnak a felsőoktatási szakképzésben 
résztvevő, a fenti feltételeknek megfelelő hallgatók. (www.emet.gov.hu) 
 
5. Út a tudományhoz alprogram 
Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjának célja a természettudományok, 
a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók 
tehetséggondozása. Az alprogram a tehetségek szakszerű támogatását vállaló köznevelési 
intézményekben dolgozó pedagógusok és a természettudományok, a műszaki tudományok és a 
matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató, legalább 10. évfolyamos középiskolai, 
szakiskolai tanulók tehetséget mutató diákok együttműködésére épít.  
 
A folyamatos szakmai kapcsolattartás, információcsere kialakítása, a kutatási programok és azok 
széleskörű megismertetése részére internetes portál áll rendelkezésre 
(https://www.emet.gov.hu/)   
 
 
 

Egészségügyi alkalmasság és  

pályaalkalmassági vizsgálat 
 
Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a 
szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai 
állapota alapján képes-e önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti 
tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre. 
 
Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanuló vehető fel, aki az adott szakképesítésre a 
szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a 
pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a 
komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.  
 
A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának (egészségügyi alkalmasság) meg kell előznie az 
iskolakezdést. A tanuló csak pozitív, alkalmas szakvélemény esetén iskolázható be.  
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat általános belgyógyászati vizsgálatból, hallás 
(audiológiai) vizsgálati és szemészeti vizsgálatból áll, amelyet az egyes pályák igénybevétele, 
terhelése, vagy károsító hatása miatt egyéb szakorvosi vizsgálatokkal kell kiegészíteni (pl. 
vérkép, májfunkció, EKG, Rtg. stb.).  
 
A tanulóknál a szakmai alkalmasság vizsgálatot és véleményezést első fokon az iskolaorvos 
vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos végzi. 
Az orvos akkor mondhatja ki egyértelműen a „szakmai alkalmasságot”, ha meggyőződött arról, 
hogy a tanuló testi és szellemi állapota alapján képes a választott szakma elsajátítására és ezt a 
munkát előreláthatóan tartósan, életre szólóan tudja majd végezni, egészségének károsodása 
nélkül; továbbá a tanuló munkavégzése során nem jelent saját magára vagy munkatársaira 
nézve balesetveszélyt. 

http://www.emet.gov.hu/
https://www.emet.gov.hu/


Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a 
szakképzésben részt venni szándékozó tanuló képességei, készségei alapján sikeresen fel tud 
készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, 
foglalkozás ellátására 
 
A pályaalkalmassági vizsgálat a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges alapvető 
képességek, készségek, rátermettség vizsgálatára terjedhet ki, melyek szükségesek egy adott 
szakma tanulásához és későbbi gyakorlásához. 
A pályaalkalmasság vizsgálata az iskola feladata, pszichológus és az adott szakmában járatos 
gyakorló szakember bevonásával. 
 
Főbb területei: 

 testi és/vagy fizikai adottságok 

 érzékszervi követelmények, például: íz, illat távolság, nagyság, szín hang, arány és tér 
érzékelés 

 lélektani elvárások, például: stressz tűrés, monotónia tűrés, csapatmunkára alkalmasság 

 értelmi állapot, például: beszéd és kommunikációs készség, elemi számolási műveletek, 
írás-olvasás készség, memória 

 
 

A vizsgálat szükségességére és a követelményekre a szakképző iskola a felvételi 
tájékoztatójában köteles felhívni a jelentkezők figyelmét. 

 
 



Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok 
 
 
Azon tanulók, akik általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, ám nem nyertek 
felvételt középfokú oktatási intézménybe, illetve azok a tanulók, akik legalább az általános iskola 
hat osztályát elvégezték, és az adott tanévben betöltik a 15. életévüket pályázhatnak a 
köznevelési Híd programba. 
 
A Hídprogramok segítséget kívánnak nyújtani a tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba, 
szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez 
szükséges ismeretek megszerzéséhez. 
 
 
Híd I. program 
 
A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, 
szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló 
életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.  
Az a tanköteles korú tanuló, aki 8 osztállyal rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert 
felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. 
 
 
Híd II. program 
 
Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, nem fejezték be az 
általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15. életévüket, az általános iskola 
kezdeményezi felvételét a Híd II. programba.  
 
Megszűnt tanulói jogviszony esetén (tehát nem tanköteles korú jelentkező esetében) a tanuló 
felvételét kiskorú esetén a szülő, nagykorú esetén a tanuló maga is kezdeményezheti. 
 
A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás, tanulásra motivál, fejleszti az egyes szakmák 
sikeres elsajátításához szükséges készségeket, rész-szakképesítés megszerzésére készít fel. 
 
A Szakképzési Hídprogram 2 évfolyamos képzési idejű, melyről a szervező iskola alapfokú 
végzettséget igazoló tanúsítványt, sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig rész-
szakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki.  
 
A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakközépiskolai szakképzési évfolyamon, 
évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére. 
A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap. 
 



Tanulószerződés 
 
Magyarországon az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai 
rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a tanulók számára, mely elméleti és 
gyakorlati képzésből áll. A duális képzésben az oktatás az iskola és a gyakorlati képzést 
biztosító szervezet, mint gyakorlati képzőhely között megosztva történik. A gazdálkodó szervezet 
a gyakorlati képzés során közvetlenebbül és eredményesebben tudja közvetíteni a munka 
világának elvárásait.  
 
A szakgimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában szakképzési évfolyamon tanuló diák 
és a gazdálkodó szervezet között a gyakorlati képzés lefolytatására tanulószerződéses 
jogviszony jöhet létre az alábbiak szerint:  
 
Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi 
székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében tanul, és a 
szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági 
követelményeknek megfelel.  
 

A tanulószerződésben a tanuló kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdálkodó szervezet képzési 
rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja, a szakmai gyakorlati ismereteket 
a képességeinek megfelelően elsajátítja, a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi 
előírásokat betartja, és nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gazdálkodó szervezet jogos 
gazdasági érdekeit veszélyeztetné.  

A tanuló a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gyakorlati 
képzést folytató szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni. Ha a tanulót a gyakorlati 
képzésben való részvétel során kár éri, a gyakorlati képzést folytató szervezet köteles azt 
megtéríteni. 

 
A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. A 
tanulószerződést a gyakorlati képzőhely köti a tanulóval, de csak a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamara iktatásával és ellenjegyzésével érvényes. 
A tanulószerződést, a tanulószerződés módosítását és felmondását írásba kell foglalni. Tartalmát 
a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják. A tanuló egyidejűleg csak 
egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet. A tanulószerződéssel rendelkező tanuló 
gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerződés keretében vehet részt. 
 
A tanulót megillető juttatások:  

- havi rendszeres pénzbeli juttatás, 
- kedvezményes étkeztetés, esetleges utazási költségtérítés, 
- tisztálkodási eszköz, munkaruha, egyéni védőeszköz, 
- szünet és felkészülési idő,  
- rendszeres orvosi vizsgálatok, 
- eredmény, teljesítmény alapú jutalom, prémium és más juttatás.  
 

Milyen előnyökkel jár a diák számára a tanulószerződés? 
- munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzésben részesül,  
- rendszeres havi díjazást kap,  
- társadalombiztosítási szabály szerint biztosítottá válik, 
- a tanulóévek szolgálati időnek minősülnek,  
- megismeri a munka világát 
- jobbak az elhelyezkedési lehetőségei, esélyes a szakképesítés megszerzését követő 

továbbfoglalkoztatásra 



Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 
 
 

 

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tanácsai, tanácsadási 

tevékenysége 

 

Egy jó szakma felér egy diplomával 
 
 
Divatszakmát? Mi ezzel a probléma? 
 
A kamara kiemelt figyelmet és anyagi erőket koncentrál a fiatalok pályaorientálására, mivel úgy 
látjuk, hogy se a tanároknak, se a szülőknek, se a diákoknak nincs valódi ismerete az egyes 
szakmák korszerű tartalmáról, a munkahelyekről, a gazdaság munkaerőigényéről, a piacképes 
szakmákról.  
 
A gazdaság szereplői előtt egyre inkább felértékelődnek a szakmájukat magas szinten művelő, 
önállóan dolgozni képes, megbízható, jól képzett szakmunkások. 
 
A HKIK pályaorientációs tevékenységének célja, hogy egyrészt fölvállaljuk a tájékoztatást, 
másrészt hogy megfordítsuk a téves folyamatokat, és azokat is bevonjuk a szakmaválasztók 
körébe, akik jelen pillanatban információhiány, ill. téves kép alapján nem vállalják föl a 
szakmatanulást.  
 
A tanulószerződéses duális gyakorlati képzéssel bér és jövendő munkahelyet is kaphat a 
szakképzésben tanuló. 
A tanulószerződés, a szakképzési évfolyamon tanuló és a gazdálkodó szervezet szerződéses 
alapdokumentuma a tanuló gyakorlati képzésére. 
 
A tanulószerződés megkötésével mire vállal kötelezettséget a gazdálkodó szervezet? 
A szakképzési évfolyamra járó tanulóval kötött tanulószerződéssel a gazdálkodó szervezet, a 
szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésének és nevelésének biztosítására vállal 
kötelezettséget.  
 
Milyen kötelezettségei keletkeznek a szakképző iskolai tanulónak a tanulószerződés 
megkötésével? 
 

 A szakképző iskolai tanuló köteles részt venni a kötelező foglalkozásokon és szakmai 
gyakorlaton; 

 Köteles a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartani, a gyakorlati képzésre, 
feladatelsajátításra vonatkozó utasításokat végrehajtani; 

 Köteles a szakmai gyakorlati ismereteket képességeinek megfelelően elsajátítani; 

 Köteles a gazdálkodószervezetnél érvényben lévő munkabiztonsági, egészségügyi és 
munkavédelmi előírásokat betartani;  

 A rábízott eszközöket az előírásoknak megfelelően kell használnia, azok állagát meg 
kell óvnia; 

 Köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a gazdálkodó szervezet jogos gazdasági 
érdekeit nem veszélyezteti; 

 Köteles hiányzásait igazolni 
 



Hol és melyik szervezet közreműködésével kell a tanulószerződést megkötni? 
 
A tanulószerződés, melyet a tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő, illetőleg a gyám 
beleegyezésével) és a cég köt, a területileg (megyei) illetékes gazdasági kamara 
ellenjegyzésével válik hitelessé. A hivatalos tanulószerződés nyomtatvány a területileg (megyei) 
illetékes gazdasági kamara honlapjáról letölthető, www.hkik.hu, oktatás-képzés menüpont alatt. 
A tanulószerződést (a szerződés megkötését, módosítását, megszüntetését) a kamara tartja 
nyilván.  

 
 

Miért jó a tanulónak, ha hiányszakmát tanul? 
 
A tanuló, a szakma megszerzését követően sokkal, nagyobb eséllyel indulhat a munkaerőpiacon, 
mert a hiányszakma meghatározása az adott régióban felmerülő munkaerő kereslet alapján 
történt. Lehetőség adódhat arra, hogy a gyakorlati képzést biztosító vállalkozás 
továbbfoglalkoztatja, már mint munkavállalót. 
 
A gyakorlatigényes kiemelten támogatott szakmákban a tanulók szakiskolai ösztöndíjat 
kapnak! 
  

Azok a tanulók, akik a  hiányszakmák mellett döntenek, szakiskolai ösztöndíjban 
részesülnek 

 
 

2016. szeptember 1-től Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj 
 

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként 
egységesen 10.000,-Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően az 
ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlageredmény függvényében változik. 
 
 

Tanulmányi átlag Ösztöndíj 

2,51 és 3,0 10 000 Ft/hó 

3,01 és 3,5 15 000 Ft/hó 

3,51 és 4,0   20 000 Ft/hó 

4,01 és 4,5 27 000 Ft/hó 

4,51 és 5,0   35 000 Ft/hó 

 
 
A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók kétféle esetben és időben jogosultak a 
szakiskolai ösztöndíjra: 

- az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó hiány-
szakképesítésnek minősülő szakképesítés esetében a szakmai vizsgára felkészítő 13. 
évfolyamon, 

- az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó 
hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés esetében a szakmai vizsgára felkészítő 
14. évfolyamon.  

 
Szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény: 
 

Tanulmányi átlag Ösztöndíj 

3,01 és 3,5 20 000 Ft/hó 

3,51 és 4,0 30 000 Ft/hó 

4,01 és 4,5 40 000 Ft/hó 

4,51 és 5,0   50 000 Ft/hó 

 

http://www.hkik.hu/


Figyelem! Ez a szakiskola által adott tanulmányi ösztöndíj, mely nem keverendő össze a 
tanulószerződés esetén a tanulónak a vállalkozó által adott tanulói díjazással. 
 

 
Diplomázz munkatapasztalattal, felsőoktatási duális képzésben! 
 
A műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen 
indított gyakorlatigényes alapképzési szakon lehetőség van a felsőoktatásban is duális képzésre 
jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy a hallgató és a gyakorlati képzését vállaló vállalkozás Hallgatói 
szerződést köt egymással, illetve az elméleti képzést végző felsőoktatási intézmény és a vállalat 
közösen együttműködve végzik a hallgatók oktatását. 
A duális felsőoktatási képzésben a hallgatók az elméleti ismereteik mellett valós 
munkatapasztalatot szereznek a képzésben résztvevő szakmai partnereknél, valódi 
munkahelyen elmélyítik, gyakorlati praktikákkal, módszerekkel ismerkednek meg, már a 
főiskolai/egyetemi éveik alatt megszerzik a munkaerőpiac által elvárt készségeket, megismerik a 
szakterületükön működő vállalkozások kultúráját, valódi gyakorlati környezetben 
szocializálódnak, szakmai kapcsolatrendszert építhetnek ki. 
A duális képzési rendszer nyitott, abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a hallgató és 
a vállalat is, a munkaszerződés felmondásának vonatkozó törvényi előírásai figyelembe 
vételével 
 
A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés két szakaszból áll: 
 
1. Az állami, általános felvételi eljárásból mely semmiben nem különbözik a nem-duális 
szakokra való jelentkezéstől, amelynek keretében a jelentkező az általános módon benyújtja 
jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban. 
 
2. Egy vállalati felvételi szakaszból, mely a felvételi jelentkezés beadása előtti időszakban a 
vállalat és a hallgatók között történik, célja az előszűrés, kiválasztás a hivatalos felvételi 
jelentkezés előtt. A kiválasztás, a személyes interjúk lebonyolítása HR-es és mérnök 
munkatársak közös munkájával történik. 
A felvételi tájékoztatóban minden évben január 31-ig kerül feltüntetésre a meghirdetett, 
„hagyományos”, nem duális formájú szakok mellett lábjegyzetben, amennyiben a szak duális 
formában is indul, valamint a vállalati partnerek is felsorolásra kerülnek (januárig a felsőoktatási 
intézmények honlapján lehet tájékozódni, várhatóan mely szakok indulnak duális formában). 
A jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is meghirdetett 
– szakra az állami felvételi eljárásban.  
Amennyiben a duális formájú szakra szeretne a jelentkező felvételt nyerni, úgy ezzel 
párhuzamosan fel kell, hogy vegye a kapcsolatot a felvételi tájékoztatóban az adott szak 
mellett feltüntetett egy vagy több vállalati partnerrel. Több vállalat esetén a jelentkező 
választja ki a számára legszimpatikusabb(ak)at. A vállalat a honlapján feltünteti elérhetőségét, 
és saját, vállalati felvételi eljárásának részleteit. 
A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati felvételi 
eljárásban. A vállalat legkésőbb minden évben július 3-áig tájékoztatja a jelentkezőket a 
kiválasztás eredményéről (tehát, hogy számára megfelel-e a jelentkező). 
A jelentkezőnek – sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárásának tudatában – még ideje és 
lehetősége van, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a besorolási döntés 
(ponthatár húzás) időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal 
módosíthassa. A sikertelen vállalati felvételi eljárás nem érinti az általános felvételi eljárást, 
nem befolyásolja a ponthatár húzás eredményét. 
 
A vállalati kiválasztási folyamat lépései 
 

1. Előszűrés az önéletrajz, motivációs levél alapján: 
 - Tanulmányok - Középiskolai tantárgyak eredményei - Nyelvismeret - Szakképesítés - 
Tudományos, művészeti, sport, stb. eredmények - Érdeklődés, hobbi, motiváció  

 



2. Személyes kiválasztási nap elemei: 
 - Készségek mérése - Képesség teszt (logikus gondolkodás, térbeli látásmód) - Pszichológiai 
teszt - Értékelő központ gyakorlatok – Idegen nyelvi felmérés írásban és szóban - Személyes 
interjú  
 
Tervezd meg az életed, gondolkodj életpályában! – mi a 
kamarában segítünk ebben! 
 
A pályaorientációnak és pályaválasztásnak az életpálya-tervezés 
részeként segítenie kell a fiatal és a szülő által meghozott tudatos és 
racionális döntést. A munkaerőpiacról, szakmákról kapott 
élményszerű tájékoztatás, bemutató régóta hiányzik az oktató-nevelő 
munkából. A munka világával, vállalatvezetőkkel, vállalkozókkal való 
személyes találkozás lehetősége a fiatalok – szülők - tanárok 
közössége számára egy tudatos életpálya tervezés gondolatát 
indíthatja el, jó ösztönzést és megerősítést jelentenek.  
 

 
Mi a következőkkel tudunk segíteni: 
 

- 10-15 perces szakmabemutató filmek a gazdaság által igényelt szakmákról, 
melyekben megyei cégek szakemberei mutatják be közérthető módon egy-egy 
szakmacsoport szépségét, perspektíváját a fiatalok 
számára az alábbi területeken: 

- Pályaválasztási fórumokon (szülői értekezleteken, 
pályaválasztási napokon, osztályfőnöki órákon) 
filmvetítéssel és a munkát, gyakorlati képzőhelyet 
kínáló cégek személyes bemutatkozásával megismertetünk a fiatalokkal és szüleikkel 
életutakat, életpálya lehetőségeket 

- „Nyitott kapuk - kirándulás a munka világába” címen munkahelyeket, szakmákat 
megismertető autóbuszos kirándulásokat szervezünk pályaválasztás előtt álló fiatalok, 
szüleik, tanáraik számára. Kellő érdeklődő esetén (30-40 fő) vállaljuk cég- és 
üzemlátogatások teljes körű megszervezését, lebonyolítását osztályok, iskolai csoportok, 
tanárok számára Heves megyében, hogy a sokszor emlegetett személyes benyomás 
alapján tudjanak dönteni a fiatalok arról, milyen munkát végeznének szívesen a jövőben. 

- A kamarák által gondozott szakmákban újszerűen: a budapesti vásárközpont területén a 
nyilvánosság előtt, bemutatóval egybekötve rendezzük meg a Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny országos döntőjét. Az elődöntőket országosan a területileg illetékes megyei 
kamarák szervezik és bonyolítják. A versenyek célkitűzése kiemelten a „fizikai szakmák” 
társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás pályamodell 
bemutatása és népszerűsítése révén, illetve a pályaválasztás és pályaorientáció 
elősegítése. Évente az országos döntő két napja alatt a „Szakma Sztár Fesztivál” 
rendezvény keretében közel 10 000 látogató jut el, ebből 8 000 diák vidékről, külön 
buszjáratokkal, köztük megyénkből is közel 450 diák és pedagógus nézi meg a legjobb 
szakmunkás tanulók versenyét.  

- Pályaválasztási vetélkedőt szervezünk 2 fordulóban (1. forduló: pályamunkák, 
pályaleírások készítése 2. forduló: szóbeli-gyakorlati –szituációs feladatok) 

- Tanulószerződési lehetőségek megismertetése 
- Napközis tábor szervezése, melynek fő célja a szakmák megismerése, kipróbálása 
- „Iparos nap”, mely során egy táborban egy nap alatt vetélkedőket, szakmabemutatókat 

tartunk 
- Pályaorientációs tájékoztató kiadvánnyal: „Mi a pálya?!” Pályaorientációs kiadvány, 

mely 33 szakma bemutatását tartalmazza. Pályaválasztásról mindenkinek, szülőknek, 
diákoknak. Tájékoztató mindazoknak, akik pályaválasztás előtt állnak.   
 
 

 



Kapcsolat, információ 
 
www.hkik.hu 
 
Facebook: HKIK Pályaválasztás 
 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
3300 Eger, Faiskola u. 15.  Tel: 36/429-612,429-613, 429-614  Fax: 36/323-615 
- Zahoreczné Kun Krisztina – 118 mellék  e-mail: krisztina.zahorecz@hkik.hu 
 
HKIK Gyöngyösi Kirendeltség – 3200 Gyöngyös, Fő tér 7. Tel/fax: 37/600-075 
- Tóth Gabriella     e-mail: gyongyos@hkik.hu 
 
HKIK Hatvani Kirendeltség –  3000 Hatvan, Horváth M. út 18. Tel: 37/540-969/fax:37/540-968 
- Turiné Szanyi Kinga     e-mail: hatvan@hkik.hu 
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Egri Szakképzési Centrum  
3300 Eger, Kertész utca 128. 

OM azonosító: 203035 
 
Az Egri Szakképzési Centrum 2015. július 1-jén alakult meg.  
Heves megyében 8 szakképzést folytató tagintézménye működik. A táblázatban láthatóak a nyílt 
napok időpontjai, illetve a kiadványban olvashatják az alábbi tagintézmények 2018/2019. tanévre 
szóló beiskolázási tájékoztatóját is: 
 

Tagintézmény Nyíltnapok időpontjai 

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 
3300 Eger, Kertész utca 128. 

 
 
2017. november 22.    8:00-14:00 

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és 
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 
3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. 

2017. november 24.     9:00-13:00 
 
2017. december 08.     9:00-13:00 
 
2018. január 12.           9:00-13:00 

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és 
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 
3300 Eger, Rákóczi út 95/A 

2017. november 09.      9:00-12:00 
 
2017. november 23.      9:00-12:00 
 
2017. december 07.      9:00-12:00 

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára 

3300 Eger, Bem táborok utca 3. 

 
2017. november 22.      9:00-13:00 
2017. december 06.      9:00-13:00 

Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 
3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38. 
 

 
2017. november 20.      8:00-14:00 
2017. november 21.      8:00-14:00 
2017. november 22.      8:00-14:00 
2017. november 23.      8:00-14:00 
2017. november 24.      8:00-14:00 
 

Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 
3000 Hatvan, Vécsey Károly utca 2/A 

  
2017. november 20.       8:00-14:00 
2017. november 21.       8:00-14:00 
2017. november 22.       8:00-14:00 
 

Egri SZC Március 15. Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 
3024 Lőrinci, Kastélykert  

 
2017. november 28.       8:00-14:00 
2017. november 29.       8:00-14:00 

Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma 
 
3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. 

 
2017. november 21.       8:00-13:30 
2017. december 01.       8.00-13.30 
 



Nyílt nap-tár 
 

Pályaválasztási nyílt napok a 2017-18. tanévben 

 

Intézmény 
Pályaválasztási nyílt 
napok/beiskolázási 

tájékoztatók 

Igazgatói / beiskolázási 
tájékoztató szülők és 

tanulók számára 

Andrássy György Katolikus 
Közgazdasági 
Szakgimnázium és 
Gimnázium-Eger 
 

2017. november 15. 
8.00 – 12.00 
 
2017. november 21. 
8.00 – 12.00 
 
2017. november 22. 
8.00 – 12.00 
 
Előre történő bejelentkezés 
alapján az érdeklődő diákok 
az iskola bemutatása után 
játékos, bemutató órákon 
vehetnek részt 

2017. november 21. 
17.00 
 
 
 
 
Igazgatói tájékoztató szülők 
számára  

Egri Arany János Általános 
Iskola, Szakiskola és 
Kollégium 

2017. december 8. 9.00-
12.00 

2017. december 8. 

Egri SZC Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági és 
Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma-Eger 

2017. november 24. 
9.00-13.00 
 
2017. december 8. 
9:00-13:00 
 
2018.január 12. 
9.00-13.00 

 

Egri SZC Bornemissza 
Gergely Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma-Eger 

 
2017. november 22. 
8.00-14.00 
 

 

Egri SZC Kossuth 
Zsuzsanna 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, 
Kollégiuma és Könyvtára-
Eger 

2017. november 22.  
9:00-13.00  
 
2017. december 6. 
9:00-13.00 

 

Egri Pásztorvölgyi Általános 
Iskola és Gimnázium 

2017. november 23. 
8.00 
 

 

Gimnázium, Informatikai, 
Közgazdasági, Nyomdaipari 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola-Eger 

2017. november 15.  
12.00  
 
2017. december 7.  
12.00  
 
2018. január 10.  
12.00  

 



Kontawig Műszaki 
Szakközépiskola-Eger 

2017. november 24.  
9:00  

 

Neumann János Gimnázium, 
Szakgimnázium és 
Kollégium-Eger 

2017. november 8-9.  
 
2017. november 22-23.  
 
2017. január 10.  
14.00 

 

Egri Dobó István Gimnázium 

2017. november 8. 1430 

Nyílt nap a 8. osztályosok 
számára – elsősorban 
diákokat várunk, a program 
során a tagozatvezető 
tanárok mutatják be indítandó 
tagozatainkat, valamint a 
diákönkormányzat tart 
bemutatót az iskolai 
diákéletről. 
 
2017. november 9. 1400 

Foglalkoztató délután a 6. 
osztályosok számára – 
diákokat és szülőket egyaránt 
szeretettel várjuk tantárgyi 
foglalkozásainkra 
 
2017. november 14. 
Óralátogatás a 6. osztályosok 
számára – előzetes 
regisztráció honlapunkon 
 
2017. november 16. 
Óralátogatás a 8. osztályosok 
számára – előzetes 
regisztráció honlapunkon 
 
2017. november 21. 
Óralátogatás a 8. osztályosok 
számára – előzetes 
regisztráció honlapunkon 

2017. november 6. 
17.00  
 
2017. november 27. 1700 

 
6. és 8. évfolyamos tanulók 
szüleinek  

Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium és Kollégium 

2017. október 17. 
9.00 
 
2017. november 22. 
9.00 
 
9.00 órától általános 
tájékoztató  
10.00 órától a tanulók 
szaktárgyi órákat 
tekinthetnek meg, illetve a 
szülőknek AJTP tájékoztató 

 



EVENTUS Üzleti, Művészeti 
Középiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium-Eger 

2017. október 25. 
10.00  
 
2017. november 09. 
10.00  
 
2017. december 12. 
10.00  
 
2017. január 08. 
10.00  

 

Eszterházy Károly Egyetem 
Gyakorló Általános, Közép-, 
Alapfokú Művészeti Iskola 
és Pedagógiai Intézet-Eger 
 

6 évfolyamos gimnázium: 
2017. november 17.  
10.00  
 
4 évfolyamos gimnázium: 
2017. november 24. 
10.00  
 
2017. december 08.  
10.00 
 
Általános tájékoztató 
Bemutatkoznak a tagozatok. 
Nyitott tanterem 
Személyes tájékoztató (igény 
szerint) 

 

Gárdonyi Géza 
Ciszterci Gimnázium és 
Kollégium-Eger 
 

8. osztályos tanulóknak: 
2017. november 20-21-22.  
8.55 órától óralátogatások 
 
4. osztályos tanulóknak: 
2017. november 27.  
8.55 órától óralátogatások 
 
A nyílt napokra előzetes 
regisztráció szükséges az 
intézmény honlapján! 
 

8. osztályos tanulóknak és a 
szülőknek: 
2017. november 20-21-22. 
8.00 óra: igazgatói 
tájékoztató 
 
4. osztályos tanulóknak és a 
szülőknek: 
2017. november 27. 
8.00 óra: igazgatói 
tájékoztató 

Egri SZC Szent Lőrinc 
Vendéglátó és 
Idegenforgalmi 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma-Eger 

2017. november 09. 
9:00-12.00 
 
2017. november 23.  
9:00-12.00 
 
2017. december 07. 
9.00-12.00 

 

Wigner Jenő Műszaki, 
Informatikai Középiskola és 
Kollégium-Eger 

2017. november 24. 
9:00  
 
Igazgatói tájékoztató a szülők 
és tanulók részére, kötetlen 
beszélgetés és az iskola 
megtekintése. 

 



Egri Szalaparti EGYMI és 
Kollégium 

2018. február 09. 
9.30-12.00 
 
Tájékoztató az elsajátítható 
szakmai modulokról 
a képzés szerkezetéről 
képek a szakmai órákról. 
Intézménybejárás. 

 

Egri SZC Remenyik 
Zsigmond Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma-
Füzesabony 

2017. november 21.  
8:00-13.30 
 
2017. december 01.  
8:00-13.30 

 

Gyöngyösi Kolping 
Katolikus Szakközépiskola 
és Szakiskola 

2017.december 4.  
9.00 
 
Az iskola és a választható 
szakmák bemutatása. 
Időtartam: kb 1 óra 

 

Gyöngyösi Berze Nagy 
János Gimnázium 

2017. november 30. 

Tájékoztató a nyolcosztályos 
tagozatról: 
2017. november 28.  17.00 
 
Tájékoztató a négyosztályos 
tagozatról: 
2017. november 29.  17.00 
 
Helyszín: a gimnázium 
könyvtára. 

Vak Bottyán János 
Katolikus Műszaki és 
Közgazdasági 
Szakgimnázium, Gimnázium 
és Kollégium-Gyöngyös 

2017. november 20-24.  
8.00 – 12.00  
 
A nagyobb iskolai 
csoportokat kérik, hogy a 37/ 
505-102 telefonszámon 
jelezzék előre érkezésük 
tervezett időpontját. 

 

Egri SZC József Attila 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma-Gyöngyös 

2017. november 20-24. 
8.00-14:00  

 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Károly 
Róbert Középiskola-
Gyöngyös 

2017. november 13-14-15.  
8.00 - 13.00 

 

Hatvani Bajza József 
Gimnázium és 
Szakgimnázium 

2017. november 21-22.  



Egri SZC Damjanich János 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma-Hatvan 

2017. november 20-21-22. 
8:00 - 14:00  

 

Széchenyi István Római 
Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnázium-Hatvan 

2017. november 15. 
8.00 

 

Egri SZC Március 15. 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma-Lőrinci 

2017. november 28.-29. 
9.00-11.00 

 

Grassalkovich Antal 
Baptista Szakgimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola 
és Felnőttek Általános 
Iskolája-Hatvan 

2017. november 20-24.  

FM ASzK - Mátra Erdészeti, 
Mezőgazdasági és 
Vadgazdálkodási 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma - Mátrafüred 

2017. november 13-16. 
8.00 – 12.00  
9 és 11 órakor általános 
tájékoztató, utána 
megtekinthető az iskola és a 
kollégium. 
 
2017. november 13.  

 

Benedek Elek Általános 
Iskola, Szakiskola és 
Fejlesztő Nevelést-Oktatást 
Végző Iskola- Heves 

2017. november 15.  
14.00-15.00 

 

FM ASzK – Pétervásárai 
Mezőgazdasági 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 
 

2017. november 15. 
10.00 
 
2017. december 13. 
10.00 

 

 
 
 
 
Eötvös József Református 
Oktatási Központ- Heves 
 
 
 
 

Gimnáziumi képzésben és a 
szakgimnáziumi rendészeti 
képzésben: 
2017. november 21-22.  
9.00 – 11.30 

Minden látogatási napon 
általános tájékoztatót tartunk 
az iskoláról, a képzésekről, 
ezt követően pedig 
óralátogatásokon vehetnek 
részt a tanulók. 

Nyílt nap a szakgimnáziumi 
mezőgazdasági gépész, 
vegyipari és a közlekedés– 
gépész ágazati képzésben: 
2017. november 14.-15.  
9.00 – 11.30 

Nyílt nap a szakközépiskolai 
képzésben: 
2017. november 14.-15.  
9.00 – 11.30 



HEVES MEGYE  
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 

 

EGERBEN 
 

Andrássy György Katolikus Közgazdasági 
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 

 

OM azonosító:  031619 
Cím:  3300 Eger Klapka György u. 7. 
Telefonszám:   36/510-060 
Fax:   36/510-061 
Honlap:  ekszi.hu 
Igazgató:  Rozmán Éva 
Pályaválasztási felelős:  Pércsi Edit igazgatóhelyettes 
 
Általános felvételi információk 
 
Számunkra a legfontosabb a nevelve növelés! Minden fiatal fontos és értékes! 

 Célunk  

 a fiatalok keresztény hitének elmélyítése,  

 a diákok felsőoktatásban történő tanulmányaik folytatásának elősegítése, 

 idegen nyelvi kompetenciájuk fejlesztése, 

 a szakmai képzésekben a továbbtanulás mellett a szakmai készségek 
megalapozása, 

 informatikából magas szintű jártasság elsajátítása. 

 Minden osztályunk különböző specialitással bír.  

 Szakgimnáziumi osztályainkban a 12. év végén a kötelező szakmai tantárgyból tett 
érettségi szakirányú munkakörök betöltésére jogosít. 

 
Iskolánk a 2017/2018-as tanévben a következő képzéseket indítja: 
 

kód képzés megnevezése képzés 
hossza  

specialitása 

0001 gimnázium + nyelvi előkészítő 5 év emelt idegen nyelvi óraszám, kötelező 
nyelvvizsga, ECDL vizsga lehetőség 

0002 közgazdaság szakmacsoport: 
közgazdaság ágazat + nyelvi 
előkészítő 

5 év emelt idegen nyelvi óraszám, kötelező 
nyelvvizsga, ECDL vizsga lehetőség 

0003 vendéglátás-turisztika 
szakmacsoport: két tanítási nyelvű 
turisztika ágazat 

5 év emelt óraszámú és szakmai idegen 
nyelv, kötelező nyelvvizsga, hazai és 
külföldi szakmai gyakorlat, két nyelvű 
érettségi 

0004 kereskedelem-marketing 
szakmacsoport: közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika 
ágazat 

4 év szakmai tantárgyak, hazai és külföldi 
szakmai gyakorlat 

0005 gimnázium (emelt angol nyelv) 4 év emelt angol nyelv 

0006 gimnázium (emelt informatika) 4 év emelt informatika 

http://www.ekszi.sulinet.hu/


Képzéseink jellemzői: 
 

 A nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseinkben a nyelvi előkészítő év után 
lehetőség van az osztálytípusok közötti váltásra. 

 A nyelvi csoportok kialakítása tudásszint szerint történik. 

 Kis létszámú csoportok matematikából, informatikából. 

 Iskolánk ECDL vizsgaközpont. Informatika órákon az érettségire való felkészítés mellett 
az ECDL vizsga lehetőség.  

 A 11-12. évfolyamon fakultáció választás a felsőoktatásban való továbbtanulás 
érdekében. 

 Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok jellemzik iskolánkat. Európai Uniós projektekbe való 
bekapcsolódással nyelvi és szakmai készségek fejlesztése.  

 
 
Milyen előnyöket élveznek a szakképzésben tanuló diákok? 
 

 Szakirányú felsőoktatásban történő továbbtanulás esetén a szakmai tantárgyak elsajátítása 
könnyebb, a megszerzett OKJ-s bizonyítvány plusz felvételi pontot ér. 

 Külföldön és magyarországi nemzetközi vállalatoknál tett szakmai gyakorlat. 

 Országos szakmai tanulmányi versenyeken elért eredményekkel gyarapíthatjátok 
felsőoktatási felvételi pluszpontjaitokat. 

 Az iskolánkban szerzett ismeretekkel könnyebben eligazodtok a munkaerőpiacon, a 
gazdasági élet különböző területein. 

 A szakmai érettségit követően a választott szakiránynak megfelelő munkakör betöltésére 
lesztek alkalmasak. 

 Az iskolában eltöltött plusz egy év után OKJ-s szakképesítésre tehettek szert. 
 
 
Nyelvi előkészítő képzéseink: 
Az alábbi két kódon (0001, 0002 és 003) található képzések a közös első nyelvi előkészítő év 
után a tanulók választása alapján válik gimnáziumi, közgazdasági és turisztikai képzésre. 
 
A nyelvi előkészítő osztályainkba járó tanulók 

 a nyelvi előkészítő évfolyamon a diákok heti 16 órában csoportbontásban tanulják az angol 
vagy német nyelvet,  

 legkésőbb a 3. év végére középfokú nyelvvizsgát tesznek, 

 már az első évben lehetőség nyílik a második idegen nyelv tanulására is, választható 
második idegen nyelvként az angol, német, francia orosz és olasz nyelvet kínáljuk fel, 

 kis csoportos foglalkozások és anyanyelvi tanárok segítik az idegen nyelv minél alaposabb 
elsajátítását. 

 a nyelvórák mellett hittan, testnevelés, matematika és informatika órákat biztosítunk,  

 ECDL bizonyítványt szerezhetnek a második év végére. 
 
 
0001 Nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés – 4 évfolyam + 1 évfolyam 
nyelvi előkészítő 
Elsősorban felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó diákok jelentkezését várjuk. 
A nyelvi előkészítő év után: 

 továbbra is emelt óraszámban tanulják diákjaink az első idegen nyelvet, 

 a továbbtanulás irányának megfelelően bármely tantárgyból a 11. évfolyamtól kezdődően 
emelt szintű képzést biztosítunk. 

 
 
 
 



0002 Nyelvi előkészítő évfolyammal induló közgazdaság ágazat - 4 évfolyamos + 1 
évfolyam nyelvi előkészítő  
A nyelvi előkészítő év után: 

 Az általános műveltséget nyújtó közismereti tantárgyak mellett a közgazdaság ágazatra 
jellemző szakmai orientációt a gazdasági és jogi, pénzügyi, adózási, számviteli 
alapismeretek és ügyviteli ismeretek tantárgyak tanulása biztosítja. 

 A felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a diákok a 11. évfolyamtól 
kezdődően matematika, történelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom valamint 
szakmai tantárgyakból emelt szintű felkészítésben vehetnek részt. 

 Az érettségi vizsga után további 1 év alatt Pénzügyi termékértékesítő, Pénzügyi-
számviteli ügyintéző, Vállalkozási és bérügyintéző illetve Államháztartási ügyintéző OKJ-s 
végzettség szerezhető meg. 

 
 
0003 Két tanítási nyelvű turisztika ágazat – 5 évfolyamos képzés (angol vagy német) 
A célnyelvi előkészítő évfolyamon: 

 diákjaink heti 18 órában csoportbontásban tanulják a célnyelvet (angol vagy német), 

 a 3. év végére a célnyelvből középfokú nyelvvizsgát tesznek, 

 már az első évben lehetőség nyílik a második idegen nyelv tanulására is, választható 
második idegen nyelvként az angol, német, francia, olasz és orosz nyelvet kínáljuk fel, 

 a nyelvórák mellett hittan, testnevelés és informatika és matematika órákat biztosítunk. 
 
A nyelvi előkészítő év után a diákok: 

 az angol/német nyelv kiemelkedő ismerete mellett szakmai idegen nyelvet is tanulnak 

 országunk és régiónk fő vonzásterületének megfelelően a turisztikai ágazat szakmai 
alapjait sajátítják el, 

 9. évfolyamtól szakmai alapozás folyik, célnyelven: civilizáció (országismeret), földrajz, 
üzleti és szállodai kommunikáció illetve szállodai tevékenység gyakorlata tantárgyakból, 
magyar nyelven: vendéglátó- és szállodai ismeretekhez valamint turizmushoz kapcsolódó 
tantárgyakból,  

 hazai és külföldi szakmai gyakorlaton vesznek részt, 

 a felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a 11. évfolyamtól kezdődően 
matematika, történelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom valamint szakmai 
tantárgyakból emelt szintű felkészítésben vehetnek részt, 

 a kétnyelvű érettségi bizonyítványuk a célnyelvből tett emelt szintű érettségi eredményétől 
függően „C” típusú államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű, 

 az érettségi vizsga után további 1 év alatt Turisztikai szervező, értékesítő OKJ-s 
végzettség szerezhető meg. 

 
 
0004 Kereskedelem-marketing szakmacsoport: közlekedés, szállítmányozás és logisztika 
ágazat – 4 évfolyamos képzés 

 A képzés során általános műveltséget nyújtó közismereti tantárgyak és az idegen nyelv 
mellett a szakmai orientációt a közlekedési ismeretekkel és raktározási ismeretekkel 
kapcsolatos tantárgyak biztosítják.  

 Hazai és külföldi multinacionális cégeknél töltött szakmai gyakorlaton vesznek részt a 
diákok. 

 A felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a diákok a 11. évfolyamtól 
kezdődően matematika, történelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom valamint 
szakmai tantárgyakból emelt szintű felkészítésben vehetnek részt. 

 Az érettségi vizsga után további 1 év alatt megszerezhető a Logisztikai és 
szállítmányozási ügyintéző emelt szintű OKJ-s bizonyítvány. 

 
 
 



0005 Gimnázium- 4 évfolyamos képzés (emelt angol nyelv) 
Ezt a típusú képzést azon fiatalok számára javasoljuk, akik különösen fogékonyak az idegen 
nyelv tantárgy iránt. Továbbtanulási szándékuk is ez irányú.  

 emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet 

 a továbbtanulás irányának megfelelően bármely tantárgyból a 11. évfolyamtól kezdődően 
emelt szintű képzésen vesznek részt. 

 
0006 Gimnázium-4 évfolyamos képzés (emelt informatika)  
Ezt a típusú képzést azon fiatalok számára javasoljuk, akik különösen fogékonyak az informatika 
tantárgy iránt, valamint a továbbtanulási szándékuk is ilyen irányú. 

 emelt óraszámban tanulják az informatikát 

 a továbbtanulás irányának megfelelően bármely tantárgyból a 11. évfolyamtól kezdődően 
emelt szintű képzésen vesznek részt. 

 
Felvételi eljárás rendje 
 
A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik osztályosok számára szervezendő általános 
felvételi eljárás rendjével. A felvételi elbíráláskor az alábbiakat vesszük figyelembe: 

 Az általános iskolai eredményt a 7. osztály végén és a 8. osztály első félévében 
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból (25-
25 pont). 

 A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett 
magyar nyelvi és matematika írásbeli vizsga eredményét (50-50 pont). A tanuló a 
központi írásbeli vizsgára való jelentkezését a hivatal által e célra kiadott jelentkezési 
lapon a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig küldheti 
meg közvetlenül valamely általa választott, központi írásbeli vizsgát szervező 
intézménybe. 

 A szóbeli meghallgatás eredményét, melyen az általános tájékozottságot szóbeli 
készségeket vizsgáljuk (témakörök megtalálhatók az iskola honlapján: 
www.ekszi.hu/dok/szobeli_temakor.pdf ) (30 pont). A szóbeli meghallgatás értékelésének 
szempontjai: megjelenés (3pont), köszönés (2pont), tétel tartalma (10pont), nyelvi 
minőség (10 pont), interakció (5 pont). A szóbeli meghallgatás időpontjáról, 
vizsgabizottságba sorolásáról a jelentkezőt intézményünk tájékoztatja. 

 A rangsort a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján állítjuk fel. 

 Pontazonosság esetén előnyt jelent a jogszabály szerint igazolt hátrányos helyzet, 
az intézményünkben tanuló vagy nálunk végzett testvér, iskolánkban dolgozó szülő, a 
keresztény világnézet elfogadása. 

 A felvételi összesített eredményéről, és a jelentkező rangsorban elfoglalt helyéről 
tanulmányi területenként a szóbeli meghallgatás után tanulói azonosítóval (vagy kérésre 
jeligével) ellátott felvételi jegyzéket teszünk közzé iskolánk honlapján.  

 A tényleges felvételről és osztályba sorolásról a tanév rendjéről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott határidőig megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló 
értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá az általános 
iskolának.  

 A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatója felhívja a jelentkező és a 
szülő figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal 
élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani. A 
jogorvoslati eljárást a tárgyév június 1-jéig be kell fejezni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekszi.hu/dok/szobeli_temakor.pdf


Fontos időpontok 

 
Jelentkezési határidők:  

2017. december 08. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára. 

2018. február 19. Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középiskolába. 

Írásbeli felvételi vizsga:  

2018. január 20. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák. 

2018. január 25. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák. 

Szóbeli felvételi vizsga:  

2018. február 26-28. 14.00 Helye: Andrássy György Katolikus Közgazdasági 
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium (3300 Eger, 
Klapka Gy. út 7.) 

Pályaválasztási napok:  

2017. november 15. 8.00 – 
12.00 

Előre történő bejelentkezés alapján az érdeklődő diákok az 
iskola bemutatása után játékos, bemutató órákon vehetnek 
részt. 2017. november 21. 8.00 – 

12.00 

2017. november 22. 8.00 – 
12.00 

Pályaválasztási 
tájékoztató: 

 

2017. november 21. 17.00 Igazgatói tájékoztató szülők számára. 

 
Tudnivalók SNI tanulók számára 

 
 Iskolánk alapító okiratában hallássérült (közepes nagyothallásig, hallásukat műtéti úton 

helyreállított, hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált) tanulók és 
beszédfogyatékos (nyelvfejlődési zavar, orrhangzós beszéd, folyamatos beszédzavar) 
sajátos nevelési igényű diákok integrált nevelését, oktatását vállalta.  

 Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a 
vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést 
érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az Nkt. 
51. § (5) bekezdése alapján a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló 
adottságaihoz.  

 Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során - a szakértői véleményben foglaltak alapján 
- az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: 

 időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben 
megnövelhető),  

 az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a 
tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti 
segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),  

 a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben 
leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár 
nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által 
elért összpontszámba sem számítja be).  

 A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos 
kérelemben kell igényelni a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető intézményben. 
A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a 
jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A kérelmet az igazgató bírálja el. 
Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket 
biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba 
foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. 

 Iskolánkban fejlesztő pedagógus nem áll rendelkezésre egyéb sajátos nevelésű diák 
befogadására. 
 



Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és 
Kollégium 

 

 
      

OM azonosító:  031461 
Cím:    3300 Eger, Iskola u. 3. 
Telefonszám/fax.  36/412-149 
E-mail:    egriarany@gmail.com 
Honlap:   www.aranyiszi.hu 
Igazgató:   Dr. Naár Zoltánné 
Pályaválasztási felelős:  Mayer Árpád 
 
Az Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium sajátos nevelési igényű, 
tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak biztosít szakképzést. 
 
36 fős középiskolai kollégium működik, mely második otthont biztosít az iskolában tanulni 
vágyó fiataloknak, és azoknak a hátrányos helyzetű tanulóknak, akiknek a mindennapi 
iskolába járásuk és az otthoni tanulási felkészülésük nem biztosított. 
 
Nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, az alapvető 
kompetenciák biztos elsajátítására, IKT kompetenciák megszervezésére és az idegen nyelv 
tanítására. 
Részt veszünk a Kompetencia alapú oktatás megvalósításában, hogy szakiskolai tanulóinkat 
a legadekvátabb módszerekkel juttassuk el a szakmaszerzés alapjaihoz. 
Az iskolában dolgozó szakemberek birtokában vannak azoknak a kompetenciáknak, ami 
elősegíti a szakiskolások különleges gondozási igényeinek kielégítését. 
 
Tanulóinkat speciális fejlesztésben, felzárkóztatásban részesítjük, hogy a szakképző évfolyamok 
elvégzése után sikeres OKJ vizsgát tegyenek, a munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni.  
Tehetséggondozás keretében különböző szakkörökön, művészeti terápiákon vehetnek részt. 
Alapelvünk „Mindenki tehetséges valamiben”. 
 

A képzés szerkezete 
Szakiskola 
 
A képzés a speciális szakiskola kerettantervét figyelembe véve összeállított helyi tanterv szerint 
folyik, a képzés  3 éves. (9/E, 9. 10. évfolyam) 
A közismereti tárgyak tanításán túl: 
    9/E előkészítő évfolyamon – pályaorientációt és szakmai alapozó ismereteket oktatunk. 
    

01 3 évfolyamos képzés; kerettantervre, sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv; a sajátos nevelési igényű tanulók 
tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára. Mezőgazdasági 
szakmacsoport kerti munkás rész-szakképesítés OKJ: 2162201; idegen nyelv: angol. 
Létszám: 7 fő 



02  3 évfolyamos képzés; kerettantervre, sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelvére épülő helyi tanterv; a sajátos nevelési igényű tanulók 
tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára. 
Könnyűipari szakmacsoport textiltermék-összeállító rész-szakképesítés OKJ: 
2154202; idegen nyelv: angol.  
Létszám: 6 fő 

 
Iskolánkban felvételi vizsga nincs.  
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.  

A tanulóknak kollégiumot, ingyenes tankönyvet, kedvezményes étkezést, bérlettérítést 
biztosítunk.  
 

NYÍLT NAP: 2017. december 08 
 
 



Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 
 

 

P ÁL Y AV ÁL AS Z T Á S ,  TO V ÁB B T AN U L ÁS  

P I AC K É P E S  S Z AK M A –  B I Z TO S  J Ö V Ő  

 

 
 

OM azonosító:   203035 
Cím:   3300 Eger, Kertész utca 128.  
Telefonszám:  06/36-312-166 
Honlap:   www.bgeger.hu 
Főigazgató:  Fábri Eufrozina 
Igazgató:  Uzelman Tamás 
Pályaválasztási felelős:  Bózsóné Szabó Ágnes  
  szakmai igazgató helyettes 
  70/400-2866 
Iskolatitkár:  Varga Henriett 
  70/400-2839 
 

 

 

I .  Szakgimnázium (4+1 év)  
A jelenleg nyolcadikos tanulók részére nappali tagozaton 3 szakgimnáziumi ágazatban kínálunk 
továbbtanulási lehetőséget: 

1011 Szakgimnázium (4+1 év) gépészet ágazatban 9-12. évfolyamon általános közismereti 
képzés (idegen nyelv választási lehetőség: angol vagy német) mellett gépészet 
ágazati elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével szakmai 
érettségi vizsgát kell tenni.  
Az érettségivel megszerezhető végzettség: 31 521 10 Gyártósori gépész, az 
ötödik évet követően megszerezhető végzettség: 54 521 03 
Gépgyártástechnológiai technikus 
Felvehető létszám: 17 fő 

1012 Szakgimnázium (4+1 év) közlekedésgépész ágazatban 9-12. évfolyamon általános 
közismereti képzés (idegen nyelv választási lehetőség: angol vagy német) mellett 
közlekedésgépész ágazati elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam 
befejeztével szakmai érettségi vizsgát kell tenni.  
Az érettségivel megszerezhető végzettség: 31 525 01 Kerékpárszerelő és 32 582 
02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 
szakmairány]; az ötödik évet követően megszerezhető végzettség: 54 525 02 
Autószerelő vagy előzetes tanulmányok beszámításával 54 525 01 
Autóelektronikai műszerész  
Felvehető létszám: 34 fő 

http://www.bgeger.hu/


1013 Szakgimnázium (4+1 év) építőipari ágazatban 9-12. évfolyamon általános 
közismereti képzés (idegen nyelv választási lehetőség: angol vagy német) mellett 
építőipari ágazati elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével 
szakmai érettségi vizsgát kell tenni. 
Az érettségivel megszerezhető végzettség: 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló és 
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve 
targonca) szakmairány]; Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; 
Targoncavezető szakmairányok], az ötödik évet követően megszerezhető 
végzettség: 54 582 03 Magasépítő technikus 
Felvehető létszám: 17 fő 

 

I I .  Szakközépisko la  (3  év +  2  év)  

A jelenleg nyolcadikos tanulók számára a következő szakmák indítását tervezzük. A teljes 
képzési idő 33 %-ában közismereti oktatás (idegen nyelv választási lehetőség: angol vagy 
német nyelv) 67 %-ában szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyik.  
Sikeres szakmai bizonyítvány megszerzése a következőkben felsorolt munkakörök 
betöltésére jogosít, valamint igény esetén további 2 tanév sikeres teljesítése után érettségi 
bizonyítvány szerezhető, nappali vagy esti tagozaton. 
Felvehető létszám: 14 fő/szakma, ZF csoportba: 15 fő. 

KÓD  Szakma neve                                                    OKJ szám 

1110  Asztalos                                                    34 543 02 

1111  Autógyártó                 ZF csoport                                              34 521 01 

1112  Épület- és szerkezetlakatos                                                34 582 03 

1113  Festő, mázoló, tapétázó                                                34 582 04 

1114  Gépi forgácsoló       ZF csoport                                   34 521 03 

1115  Gépi forgácsoló Iskolai tanműhely                      34 521 03 

1116  Hegesztő                                                  34 521 06 

1117  Járműfényező                                                  34 525 03 

1118  Karosszérialakatos                                                 34 525 06 

1119  Kőműves                                                  34 582 14 

1120  Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő                        34 582 09 

1121  Női szabó                                                  34 542 06 

1122  Villanyszerelő                                                  34 522 04 

1123  Víz-, csatorna- és közműrendszer-szerelő                         34 582 12 

 
A 1114 kódszámú gépi forgácsoló szakmára és a 1111 autógyártó szakmára felvételt nyert 
tanulók gyakorlati képzése tanulószerződéssel a ZF Hungária Kft. tanműhelyében kerül 
megszervezésre. 
 
A szakmai beiskolázás feltétele az egészségügyi alkalmasság és a fenntartó által engedélyezett 
létszám megléte. A festő, mázoló, tapétázó szakma esetében pályaalkalmassági 
követelményeknek kell megfelelni, melyet írásbeli teszttel mérünk.  
Az előzetesen felvételt nyert, de orvosilag nem alkalmas tanulók részére az iskola egyéb 



képzési rendszerében a szabad férőhelyek mértékéig továbbtanulási lehetőséget kínál fel. 
Felvételi vizsgát nem szervezünk.  
 
A felvételi sorrend kialakításának elvei:  
1. Tanulmányi eredmény (7. év végi és 8. első félévi tanulmányi átlag magyar nyelv és 
irodalomból, történelemből, idegen nyelvből, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, 
földrajzból). 
 
Azonos tanulmányi eredmény esetén előnyben részesítjük: 
1. a hátrányos helyzetű tanulót, 
2. az iskolához közelebbi lakóhellyel rendelkező tanulókat, 
3. teljes azonosság esetén a fiatalabb életkort részesítjük előnyben. 
 
Annak a tanulónak, aki az orvosi alkalmassági vizsgálaton és a beiratkozáson nem jelenik 
meg, vagy az orvosi alkalmassági vizsgálatot nem fejezi be, nem tudunk helyet biztosítani 
még akkor sem, ha előzetesen értesítettük a felvételről. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű tanulók 
közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók tudnak részt venni iskolánkban a középfokú 
felvételi eljárásban (kivétel 1114 kódszámú gépi forgácsoló és a 1111 autógyártó szakma). 
 
A 9. évfolyamra jelentkezőknél kérjük megjelölni: 
- az elsajátítandó szakmát 
- a választott idegen nyelvet (német vagy angol) 
 
Jelentkezési lapok beadási határideje: 2018. február 19. 

 
 

I I I .  Szakképzési  Hídprogram –  20  hónapos  

Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és 
legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a 
Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az 
esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében 
kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért 
nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta. 
A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való 
belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be. A Szakképzési 
Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.  

 
A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú 
iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem 
rendelkező tanuló számára.  

 
A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint rész-
szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.  
 
Tervezett rész-szakképesítések: 
 

1124  Asztalosipari szerelő                                            21 543 01 

1125  Lakástextil készítő                                            21 542 01 
 



IV .  Szakközépiskola i  szakmai  képzés  (2  év)  

 

10. évfolyam középiskolai oktatást sikeresen teljesítők részére OKJ szerinti szakképzést 
indítunk (kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében) a következők szerint: 

Szakképesítés megnevezése és OKJ száma Egyéb megkötések 

Gépi forgácsoló     34 521 03 Iskolai tanműhely/ZF tanműhely 

Mechatronikus-karbantartó    34 523 01 ZF tanműhely 

 Autógyártó                34 521 01 ZF tanműhely 

 

V.  Szakgimnáziumi  szakmai  képzés (2  é v ) 

Érettségivel rendelkezők részére OKJ szerinti szakképzést indítunk (kizárólag szakmai elméleti 
és gyakorlati képzés keretében) a következők szerint: 

Szakma megnevezése és OKJ száma Képzési idő 

Magasépítő technikus           54 582 03 2 év 

Autószerelő             54 525 02 2 év 

Autóelektronikai műszerész           54 525 01 2 év 

 
VI .  Szakképesí tés ráépülés  est i  tagozaton (1év)  

Szakképesítés megnevezése és OKJ 
száma 

 Szükséges előképzettség 

CNC gépkezelő  35 521 01 
Gépi forgácsoló, vagy 
gépgyártástechnológiai technikus  

Autótechnikus   55 525 01 
Autószerelő vagy autóelektronikai 
műszerész   

 
2 éves gépi forgácsoló és CNC gépkezelő jelentkezőknél figyelembe vesszük a szakmai 
alkalmassági vizsgálatot és az egészségügyi követelményeket. 
A szakmai alkalmassági vizsgálat: az adott szakma bemeneti kompetenciáinak vizsgálata 
írásbeli és szóbeli formában.  
A felvételi sorrend megállapítása:  

1. kompetenciavizsgálat eredménye 
2. magasabb iskolai végzettség megléte 
3. azonos 1. és 2. pontban meghatározott adottságok esetén előnyt élvez az iskolával 

tanulói jogviszonyban lévő tanuló. 
A bemeneti kompetenciák vizsgálata alapján történik meg a ZF és az iskolai tanműhelyes 
csoportok kialakítása. 
 
 



Azoknak a tanulóknak, akik az orvosi alkalmassági vizsgálaton és a beiratkozáson nem 
jelennek meg, nem tudunk helyet biztosítani. 
 
Jelentkezési határidő: 2018. február 19. 

VI I .  Egyéb  

A felvételt nyert tanulóink számára saját kollégiumban elhelyezési, valamint éttermünkben 
kedvezményes étkezési lehetőséget tudunk biztosítani. 

 

Sikeres pályázat esetén a felvételt nyert tanulóknak módjukban áll az Arany János 
Kollégiumi Szakközépiskola Programba jelentkezni. 

 

A tanulói igényeket is figyelembe véve, az alábbi ingyenes szabadidős tevékenységet lehet 
választani: Színjátszó kör 
 

A beiratkozással és a felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad:  
Varga Henriett iskolatitkár a +36 70 400 2839 telefonszámon. 

 
Jelen beiskolázási lehetőségek változhatnak jogszabályi módosulások, valamint későbbi 
fenntartói döntések alapján. 
Iskolánk lehetőségeit, oktatási kínálatunkat nyílt nap keretében mutatjuk be az érdeklődő 
nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek. 
 

A nyílt nap 
időpontja:  

2017. november 22. szerda 8 órától - Eger, Kertész u. 128. 
 
Az iskola valamennyi oktatott szakmáját a tanműhelyeinkben mutatjuk be. 
Lehetőség nyílik a szakmák egyes fogásainak kipróbálására is. 

 

 

 

http://www.bgeger.hu/html/szabid/szabidtev.html
http://www.bgeger.hu/html/szabid/szinjatsz.html


 

Egri Dobó István Gimnázium 
 

 
OM azonosító:   031599 
Telephely kódja:   001 
Cím:      Eger, Széchenyi u. 19. 
Telefonszám:    36/312-717 
E-mail:    titkar@dobo-eger.sulinet.hu 
Honlap:    www.dobo-eger.sulinet.hu 
Igazgató:     Csontosné Mészáros Katalin 
Pályaválasztási felelős:   Hornyákné Csörgő Ágnes 
 
 
A Dobó István Gimnázium 1890-től folyamatosan állami, önkormányzati gimnázium Eger egyik 
legszebb barokk épületében. A hagyományos 4 évfolyamos képzés mellett 6 évfolyamos 
gimnáziumi osztályt is indítunk. 
A barokk épület homlokzatának latin nyelvű jelmondatát ma is nevelési - oktatási koncepcióként 
vállaljuk:  
 

„ Az ifjúságnak a jó erkölcsökben és tudományokban való képzésére emeltetett. ” 
 

 
A KÉPZÉS JELLEMZŐI 

 
A 2018/2019-es tanévben a 6 évfolyamos szerkezetben egy, a 4 évfolyamos szerkezetben 4 
osztály indítását tervezzük. 
 
Kollégiumi férőhely igényelhető. 
 
A 4 évfolyamos szerkezet osztályai 
 
A képzést a helyi tanterv alapján szervezzük, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók az 
érdeklődésüknek megfelelően nagyobb óraszámban foglalkozhassanak bizonyos tantárgyakkal. 
 
A csoportok jellemzői:  
 
Kód évf. száma tanterv  az oktatás fő jellemzője létszám: 
 
1001 4 évf. a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv 
   emelt óraszámú oktatás biológia tantárgyból 15 fő 
1003 4 évf. a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv 
    emelt óraszámú oktatás idegen nyelv tantárgyakból, 
    az első (angol) és második idegen nyelvből  
    (német vagy olasz) is  30 fő 
1004 4 évf. a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv 
    normál (általános) oktatás  45 fő 
1005 4 évf. a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv 
    emelt óraszámú oktatás  
    matematika és fizika vagy informatika tantárgyakból 15 fő 
1006 4 évf. a gimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv 
    emelt óraszámú oktatás  
    magyar nyelv és irodalom és történelem tantárgyakból15 fő 
 
 

http://www.dobo-eger.sulinet.hu/


Gimnáziumunkban minden tanuló legalább két idegen nyelvet tanul.  
Az idegen nyelvek ismerete napjainkban nagy jelentőséggel bír, különösen azon diákok számára, 
akik tanulmányaikat felsőoktatásban szeretnék majd folytatni. Mivel 2020-tól a középfokú 
nyelvvizsga bejutási feltétel lesz az egyetemekre, főiskolákra, kiemelt területnek tartjuk az idegen 
nyelvek oktatását. 
Első idegen nyelvként az angol vagy a német nyelv választható az általános iskolai idegen 
nyelvi tanulmányok folytatásaként. Az első idegen nyelv tanulásához minden diákunknak minden 
tagozaton emelt óraszámot (heti 4 vagy 5 óra) biztosítunk. 
Második nyelvként az angol, a német, a francia és az olasz nyelvek választhatók. (A csoportok 
megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.) 
Mindezeken túl szintén megfelelő számú jelentkező esetén lehetőséget biztosítunk diákjainknak, 
hogy szakköri keretekben kínai, orosz vagy latin nyelvet is tanulhassanak. 
 
Az emelt óraszámú idegen nyelvi oktatás keretében az első és a második idegen nyelvet is emelt 
óraszámban oktatjuk. Az első idegen nyelvet, ami ebben az osztályban az angol, kilencedik és 
tizedik évfolyamon heti 6, majd tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon heti 5 órában tanulják a 
diákok. Cél a nyelv beszédszintű ismerete, a középfokú nyelvvizsgára és az emeltszintű 
érettségire való felkészítés.  
Mindeközben a második idegen nyelvet, ami német vagy olasz nyelv lehet (megfelelő számú 
jelentkező esetén) kilencedik és tizedik évfolyamon heti 4, majd tizenegyedik és tizenkettedik 
évfolyamon heti 5 órában tanulják a diákok.  
 
Az emelt óraszámú biológia képzés keretében már több mint 25 éve sikerrel készítjük fel 
tanulóinkat az orvosi egyetemekre és egyéb felsőfokú szakirányú tanulmányokra 
(élelmiszermérnök, környezetvédelmi, egészségügyi szakirány). A tanórák keretben és a tanórán 
kívüli programok során egyaránt arra törekszünk, hogy diákjaink széleskörű elméleti és gyakorlati 
ismeretekkel is gazdagodjanak képzésünk során. A laborgyakorlatok, tanulói kísérletek, 
boncolási gyakorlatok, terepi megfigyelések mellett a Természettudományos Tehetséggondozó 
Műhely munkájában is részt vehetnek, ahol kreatívan gazdagíthatják tudásukat.  
 
Az emelt óraszámú matematika – fizika vagy informatika képzésben résztvevők magasabb 
óraszámban tanulják a matematikát és választásuknak megfelelően a fizikát vagy az informatikát. 
A megemelt óraszám lehetőséget biztosít a különböző tanulmányi versenyeken való eredményes 
szerepléshez, a közép- és emelt szintű érettségire való felkészüléshez, valamint a 
továbbtanulásra való felkészüléshez. Ezt a képzést elsősorban a mérnöki, informatikus vagy 
programozó szakirányokban továbbtanulni szándékozó diákoknak ajánljuk. 
 
Az emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom – történelem képzést ajánljuk mindazoknak, akik a 
két tárgy iránt érdeklődnek, és olyan pályaválasztási szándékuk van (pl. jog, közgazdaságtan, 
pszichológia), ahol e tárgyak valamelyikéből kötelező emelt szintű érettségit tenni.  
 
Az általános tantervű képzésbe azokat a diákokat várjuk, akik szeretnének majd felsőoktatásban 
továbbtanulni, azonban a majdani szakirányt még nem választották ki. Nekik 11. évfolyamtól 
kezdődően lesz lehetőségük tantárgyi specializációra, de az első idegen nyelvet már a kilencedik 
évfolyamtól kezdődően emelt óraszámban (heti 5 óra) tanulják. 
 

AZ UTOLSÓ KÉT ÉVFOLYAM SPECIÁLIS CSOPORTJAI MINDEN OSZTÁLY RÉSZÉRE: 
 
A felsőoktatási felvételi vizsga szerepét a kétszintű érettségi vette át. Így nagyon fontos minden 
tanuló számára, hogy mely tárgyakból milyen szinten tesz érettségi vizsgát. 
 
Az emelt szintű érettségire az alábbi tárgyakból készülhetnek a tanulók: 
 magyar nyelv és irodalom,  történelem, 
 matematika,    biológia, 
 kémia,     fizika, 
 angol nyelv,    német nyelv. 
 



A középszintű érettségi vizsgára a: 
 magyar nyelv és irodalom,  történelem, 
 angol nyelv,    német nyelv, 
 francia nyelv,    olasz nyelv, 
 matematika,    biológia, 
 kémia,     fizika, 
 földrajz,    ének-zene 
tantárgyakon kívül 
 rajz és vizuális kultúra,  informatika, 
 testnevelés 
tantárgyakból is indulnak felkészítő csoportok. 
 
 

FELVÉTELI ELJÁRÁS 
 

A felvételit a 2018/2019-es tanévre az általános felvételi eljárás keretében szervezzük meg. 
 

A felvétel követelményei, a jelentkezők rangsorolása:  
A biológia és az idegen nyelvi emelt óraszámú csoportokba jelentkezőknek központilag 
szervezett általános tantervű egységes írásbeli magyar nyelvi és matematika felvételi vizsgát, 
valamint az általános iskolai tananyagra épülő, a választott tagozatnak megfelelő tantárgyi 
szóbeli felvételi vizsgát (biológia vagy angol) kell tenniük. A szóbeli felvételi vizsga témakörei és 
mintafeladatai iskolánk honlapján is megtekinthetők. 
 
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és a szóbeli és írásbeli felvételi 
vizsgák eredménye alapján alakítjuk ki. 
Hozott pontok:  
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett érdemjegyeket 
vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból: 

 Magyar irodalom 

 Magyar nyelv 

 Történelem 

 Matematika 

 Idegen nyelv 
Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján. 
Szerzett pontok:  

 Az egységes írásbeli felvételi vizsgán maximum 100 pont szerezhető. 

 A tantárgyi szóbeli (biológia vagy angol) maximum 50 pontot ér. 
Maximális felvételi pontszám a biológia és az idegen nyelvi emelt óraszámú csoportokban: 
200 pont 
 

A matematika – fizika vagy informatika emelt óraszámú csoportba jelentkezőknek 
központilag szervezett általános tantervű egységes írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük 
matematikából. 
 
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi vizsga 
eredménye alapján alakítjuk ki. 
Hozott pontok:  
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett érdemjegyeket 
vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból: 

 Magyar irodalom 

 Magyar nyelv 

 Történelem 

 Matematika 

 Idegen nyelv 
Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján. 



Szerzett pontok:  

 A központilag szervezett egységes matematika írásbeli felvételi vizsgán maximum 50 
pont szerezhető. 

Maximális felvételi pontszám a matematika – fizika vagy informatika emelt óraszámú 
csoportban: 100 pont 
 
 
A magyar nyelv és irodalom – történelem emelt óraszámú csoportba jelentkezőknek 
központilag szervezett általános tantervű egységes írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük magyar 
nyelvből. 
 
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi vizsga 
eredménye alapján alakítjuk ki. 
 
Hozott pontok:  
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett érdemjegyeket 
vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból: 

 Magyar irodalom 

 Magyar nyelv 

 Történelem 

 Matematika 

 Idegen nyelv 
Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján. 
Szerzett pontok:  

 A központilag szervezett egységes magyar nyelv írásbeli felvételi vizsgán maximum 50 
pont szerezhető. 

Maximális felvételi pontszám a magyar nyelv és irodalom – történelem emelt óraszámú 
csoportban: 100 pont 
 
 
Az általános tantervű csoportba jelentkezőknek központilag szervezett általános tantervű 
egységes írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából. 
 
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi vizsga 
eredménye alapján alakítjuk ki. 
 
Hozott pontok:  
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett érdemjegyeket 
vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból: 

 Magyar irodalom 

 Magyar nyelv 

 Történelem 

 Matematika 

 Idegen nyelv 
Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján. 
Szerzett pontok:  

 A központilag szervezett egységes magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsga 
eredményéből a diák számára kedvezőbb eredményű dolgozat pontszámát vesszük 
figyelembe, így maximum 50 pont szerezhető. 

Maximális felvételi pontszám az általános tantervű csoportban: 100 pont 
 
 
 
 
 



A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe az 
azonos teljesítményű tanulók rangsorolásánál, erősorrendben: 

1. halmozottan hátrányos helyzet 
2. egri lakhely 
3. a lakhely Eger vonzáskörzetében van 
4. testvér már az iskola tanulója 
5. szerzett pontok összesen 
6. hozott pontok összesen 

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tagozat megnevezését és kódját és az általános 
iskolában tanult idegen nyelvet. 
Kérjük továbbá, hogy a jelentkezési lapon jelöljenek meg vezetékes és/vagy mobiltelefonos 
elérhetőséget,  
valamint e-mail címet is. 

 
 
 

HATÁRIDŐK, IDŐPONTOK 
 

Jelentkezési határidő az egységes írásbeli felvételi vizsgára 
 

2017. december 8. 
 

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – 
szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményének, valamint a speciális 
körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a 
jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, 
amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. 

 
A jelentkezési lapok beadásának határideje: 

 
2018. február 19. 

 
A felvételi vizsga ideje, helye: 

 
EGYSÉGES IRÁSBELI  

2018. január 20. 1000 óra, Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19. 
 

SZÓBELI 2018. február 22-23. 800 óra, Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19. 
(beosztás az iskola honlapján) 

 
Aki saját hibáján kívül az adott időpontokban nem tud megjelenni, azok számára másik felvételi 

időpont: 
 

Pótló egységes írásbeli felvételi vizsga: 2018. január 25. 1400 óra, 
Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19. 

 
Pótló szóbeli felvételi vizsga: 2018. február 28. és március 2. 1400 óra,  

Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19. 
 

Beiskolázási tájékoztató a szülők és tanulók részére: 
 

2017. november 6-án és 2017. november 27-én 1700 órától. 
 
Az érdeklődő szülők és tanulók részére a különböző képzési formákat és a diákéletet bemutató 

tájékoztatót tartunk: 
2017. november 8-án 1400 órától 



A tanórákon alkalmazott munkaformák és tanítási gyakorlat megismerése érdekében 
óralátogatási lehetőséget biztosítunk: 

 
2017. november 16-án és november 21-én délelőtt. 

A megtekinthető tanórák listáját honapunkon tesszük közzé, ahol kérjük, regisztrálják 
részvételi szándékukat. 

 
 
 
 

EGYÉB INFORMÁCIÓ 
 

 

 

 A tanulók részt vehetnek az iskolaújság szerkesztésében, a kórus, az iskolai 
tehetséggondozó- és önképző körök munkájában. 

 Az iskola cserekapcsolat révén lehetőséget biztosít németországi és lengyelországi 
tanulmányútra, valamint minden korosztály számára Európai Oktatási Projektben való 
részvételre. 

 Az iskolai tömegsport foglalkozásokon minden tanuló számára biztosítunk sportolási 
lehetőséget a torna, floorball, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás és röplabda 
sportágakban. 

 A rajz szakkör tagjai kiállítási lehetőséget kapnak az iskolagalériában. 

 Oktató – nevelő munkánk színvonalát az alábbi, intézményük által elnyert címek fémjelzik: 

 Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

 Öko-iskola 

 ELTE Konfuciusz Intézet kínai oktatási központja 

 Pénziránytű Hálózat iskolája 
 
 
 
 

HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HATODIK OSZTÁLYOS TANULÓI 
RÉSZÉRE 

 
Az iskola kódja:  031599 
 
Kód évf. száma tanterv       létszám: 
 
121  6 évf.,   a kerettantervre épülő helyi tanterv   30 fő 
 
Elsősorban olyan 12 éves, hatodik osztályos, jó tanulmányi eredményű gyerekek jelentkezését 
várjuk, akik az érettségi után felsőoktatási intézményben tervezik továbbtanulásukat. A sikeres 
tanulmányi előmenetel és a gimnáziumi tanulmányok megalapozása érdekében hetedik és 
nyolcadik évfolyamon csoportbontást alkalmazunk magyar nyelv és irodalom, valamint 
történelem tantárgyakból. A képzés hat éve alatt mindvégig csoportbontásban oktatjuk a 
matematika, az informatika és az idegen nyelv tantárgyakat. 
A nyelvoktatást kiemelt területként kezeljük, ezért első és második idegen nyelvből is emelt 
óraszámot biztosítunk e tantárgyak oktatására. Első idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják 
kisgimnazistáink, heti 5 órában. Második idegen nyelvként a német vagy a kínai nyelvet 
választhatják diákjaink, melyeket heti 4, illetve 5 órában tanulhatják. 
 
A felvételit a 2018/2019-es tanévre az általános felvételi eljárás keretében szervezzük meg. 
A felvétel követelményei, a jelentkezők rangsorolása:  
 



A jelentkezőknek központilag szervezett egységes írásbeli magyar nyelvi és matematika 
felvételi vizsgát kell tenniük. 
 
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi vizsga 
eredménye alapján alakítjuk ki. 
 

Hozott pontok:  
Hozott pontok számításakor az általános iskolában 5. év végén és 6. félévkor szerzett 
érdemjegyeket kétszeres szorzóval vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból: 

 Magyar irodalom 

 Magyar nyelv 

 Történelem 

 Matematika 

 Idegen nyelv 
Így maximum 100 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján. 
 
Szerzett pontok:  

 Az egységes írásbeli felvételi vizsgán maximum 100 pont szerezhető. 
Maximális felvételi pontszám: 200 pont 
 
A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe az 
azonos teljesítményű tanulók rangsorolásánál, erősorrendben: 

1. halmozottan hátrányos helyzet 
2. egri lakhely 
3. a lakhely Eger vonzáskörzetében van  
4. testvér már az iskola tanulója 
5. szerzett pontok összesen 
6. hozott pontok összesen 

 
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tagozat megnevezését és kódját és az általános 
iskolában tanult idegen nyelvet. 
Kérjük továbbá, hogy a jelentkezési lapon jelöljenek meg vezetékes és/vagy mobiltelefonos 
elérhetőséget,  
valamint e-mail címet is. 
 

 
HATÁRIDŐK, IDŐPONTOK 

 
Jelentkezési határidő az egységes írásbeli felvételi vizsgára 

 
2017. december 8. 

 
A jelentkezési lapok a gimnáziumban is átvehetők, és ide kell közvetlenül benyújtani 

azokat. 
 
A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – 
szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményének, valamint a speciális 
körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a 
jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, 
amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz 

 
A jelentkezési lapok beadásának határideje: 

 
2018. február 19., 

amelyek a gimnáziumban vehetők át és ide kell közvetlenül benyújtani azokat. 



 
A felvételi vizsga ideje, helye: 

 
EGYSÉGES IRÁSBELI 2018. január 20. 1000 óra, Egri Dobó István Gimnázium Eger, 

Széchenyi u. 19. 
 

SZÓBELI ELBESZÉLGETÉS: 
 2018. február 22 - 23. 1400 óra,  

Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19. 
 

Aki saját hibáján kívül az adott időpontokban nem tud megjelenni, azok számára másik felvételi 
időpont: 

 
Pótló egységes írásbeli felvételi vizsga:  

2018. január 25. 1400 óra, Egri Dobó István Gimnázium Eger, Széchenyi u. 19. 
 

Pótló szóbeli elbeszélgetés: 
2018. február 28. és március 2. 1400 óra 

 
Az érdeklődő tanulók szülei részére az iskolát bemutató tájékoztatót tartunk 

 
2017. november 6-án és 2017. november 27-én 1700 órától. 

Az érdeklődő diákok és szüleik a képzést bemutató munkáltató foglalkozáson vehetnek részt 
 

2017. november 9-én 1400 órától. 
 

A tanórákon alkalmazott munkaformák és tanítási gyakorlat megismerése érdekében 
óralátogatási lehetőséget biztosítunk: 

 
2017. november 14-én. 

A megtekinthető tanórák listáját honapunkon tesszük közzé, ahol kérjük, regisztrálják 
részvételi szándékukat. 

 
TANTÁRGYI SZÓBELI: 

1. Biológia emelt óraszámú képzés 
 
Témakörök: 
Távoli tájak élővilága 
Hazai tájak élővilága: erdők, mezők 
Növény- és állatcsoportok rendszertani jellemzői 
Sejttani és szövettani alapismeretek 
Az ember szervezete és egészsége 
Szervetlen kémiai ismeretek, feladatmegoldás 
Aktuális környezeti problémák 
 
Pontszámítás: 
Szóbeli: 50 pont.  
A tételek három részből állnak: 
Első rész: Ábrafelismerés és értelmezés 
Második rész: Egy megadott téma kifejtése 
Harmadik rész: Kérdés a kémia témaköréből 
Értékelés:  

1. rész: 20 pont 
2. rész: 20 pont 
3. rész: 10 pont 

 
 
 
 



2. Angol emelt óraszámú képzés 
 
Témakörök: 
Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi 
ünnepek. 
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. 
Szűkebb és tágabb környezetünk: a lakás, a település, ország bemutatása. 
Természeti környezetünk: lakókörnyezetünk természetvilága; Földünk nevezetes tájai; növény- és 
állatvilág. 
Az iskola világa: az iskola bemutatása; tanórák és tanórán kívüli tevékenységek. 
Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; egészséges életmód. 
Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek és ételreceptek; egészséges 
táplálkozás.  
Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. 
Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök. 
Szabadidő és szórakozás: sport, tévé, videó, számítógép, olvasás, mozi és színház. 
 
Pontszámítás: 
Szóbeli: 50 pont.  
A tételek két részből állnak: 
Első rész: beszélgetés egy témakörben 
Második rész: szóbeli nyelvtani feladat  
Értékelés:  
1. rész: 38 pont 
értékelési szempontok: kommunikációs készség, nyelvhelyesség, szókincs, kiejtés 
2. rész: 12 pont 

 



Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és 
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma   
 

 

P ÁL Y AV ÁL AS Z T Á S ,  TO V ÁB B T AN U L ÁS  

P I AC K É P E S  S Z AK M A –  B I Z TO S  J Ö V Ő  

 

 

OM azonosító:  203035 
Cím:  3300 Eger, Pozsonyi út 4-6.  
Telefonszám: 06/70/400-28-81 
Honlap:  www.kerieger.hu 
E-mail: keri@keri-eger.sulinet.hu 
Főigazgató: Fábri Eufrozina  
Tagintézmény vezető: Milibákné Veres Erika  
Pályaválasztási felelős: Bekecsné Nagy Mária 06-70/331-20-99 
 
 

Iskolánk nagy múltú intézmény, amely magában hordozza a múltat, a jelent és a jövőt, képes 

változni, megújulni. Célunk, hogy biztosítsuk tanulóink számára a választott szakma magas 

szintű elsajátítását, felkészítsük őket az érettségi/szakmai vizsgára, megalapozzuk a 

képességeiknek megfelelő felsőfokú továbbtanulást. 

Iskolánk széles képzési kínálatot nyújt a vendéglátás, a kereskedelem, az élelmiszeripar 

területén, és lehetőséget kínál a közgazdaság iránt érdeklődőknek is.  

Tangazdaságunk, tanpincénk, éttermünk, pékségünk és tankonyháink, cukrászatunk biztosítja a 

gyakorlati oktatást. Tanulóink szakmai képzését pedig 10. évfolyamtól partnereink - közel 60 

vállalkozó, vállalkozás - teszik teljessé. 

140 férőhelyes saját kollégiummal rendelkezünk, ahol a tanulószobai foglalkozások mellett 

tantárgyi korrepetálásokat, felzárkóztatást és tehetséggondozó köröket is szervezünk.  

 

I. SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év) 

 

Egyedi 
kódszám 

Ágazati 
besorolás 

Érettségivel megszerezhető 
szakképesítés (9-12. évf.) 13. évfolyamon 

technikus végzettség 
szerezhető 

OKJ 

száma 
megnevezése 

5001 
XXXVI. 

Élelmiszeripar 
31 541 14 

Élelmiszeripari higiéniai 
és minőségbiztosítási 
munkatárs 

Élelmiszeripari technikus 

5002 
XXVI. 

Kereskedelem 
34 341 01 Eladó Kereskedő 

5003 
XXIV. 

Közgazdaság 
52 345 06  

Pályázati-támogatási 
asszisztens 

Pénzügyi-számvitel 
ügyintéző 

5004 
XXVII. 

Vendéglátóipar 
34 811 03 Pincér Vendéglátásszervező 

http://www.kerieger.hu/


5001 Szakgimnázium (4+1 év) ÉLELMISZERIPAR ágazat 

 9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv: angol, német vagy 

francia) mellett élelmiszeripari szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. 

évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint 

élelmiszeripari szakmai tárgykörből. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés: 31 541 14 OKJ számú Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási 

munkatárs. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra. Egy további 

tanév sikeres teljesítése után 54 541 02 OKJ számú Élelmiszeripari technikus végzettség 

megszerzésére kínálunk lehetőséget. A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság  

 

5002 Szakgimnázium (4+1 év) KERESKEDELEM ágazat 

9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv: angol, német vagy 

francia) mellett kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos elméleti és 

gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti 

tantárgyból, valamint kereskedelmi szakmai ismeretek tárgykörből. Az érettségi vizsga 

keretében megszerezhető szakképesítés: 34 341 01 Eladó. Az érettségi bizonyítvány feljogosít 

felsőoktatási továbbtanulásra. Egy további tanév sikeres teljesítése után 54 341 01 OKJ 

Kereskedő végzettség megszerzésére kínálunk lehetőséget. A felvétel feltétele: egészségügyi 

alkalmasság  

 

5003 Szakgimnázium (4+1 év) KÖZGAZDASÁG ágazat  

9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv: angol, német vagy 

francia) mellett közgazdaság szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. 

évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint 

közgazdasági szakmai ismeretek tárgykörből. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés: 52 345 06 OKJ számú Pályázati-támogatási asszisztens. Az érettségi 

bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra. Egy további tanév sikeres teljesítése 

után 54 344 01 OKJ számú Pénzügyi-számvitel ügyintéző végzettség megszerzésére kínálunk 

lehetőséget.  

 

5004 Szakgimnázium (4+1 év) VENDÉGLÁTÓIPAR ágazat  

9-12. évfolyam általános közismereti képzés (választható idegen nyelv: angol, német vagy 

francia) mellett vendéglátás-turisztika szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 

A 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint 

vendéglátóipari szakmai ismeretek tárgykörből. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés: 34 811 03 OKJ számú Pincér. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási 

továbbtanulásra. Egy további tanév sikeres teljesítése után 54 811 01 OKJ számú 

Vendéglátásszervező végzettség megszerzésére kínálunk lehetőséget. A felvétel feltétele: 

egészségügyi alkalmasság és pályaalkalmasság  



II. SZAKKÖZÉPISKOLA (3+2 év) 

 

A teljes képzési idő 3 év, melyben közismereti oktatás (idegen nyelvi választási lehetőség: 

angol, német vagy francia), szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyik. Sikeres szakmai 

bizonyítvány megszerzése az alább felsorolt munkakörök betöltésére jogosít. Igény esetén 

további 2 tanév sikeres teljesítése után érettségi bizonyítvány szerezhető.  

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Szakképesítés megnevezése +2 év 

5006 34 811 01 Cukrász 
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5007 34 341 01 Eladó 

5009 34 541 05 Pék 

5010 34 811 03 Pincér 

5011 34 811 04 Szakács 

5012 34 541 06 Szőlész-borász 

5014 34 541 10 Tejipari szakmunkás 

 

Élelmiszeripar szakmacsoporton belül a megyében egyedüliként iskolánk indítja a tejipari 

szakmunkás képzést. Az itt végző fiatal szakemberekre nagy szükség van a megyében.  

A tejipari szakmunkás feladata a különböző tejtermékek (a friss fogyasztású, savanyított, 

alvasztott, tartós termékek, valamint a vaj, a túró, a különböző típusú sajtok (friss, érlelt) 

technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása. A szakképesítéssel 

legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: tejfeldolgozó, tejtermékgyártó; 

élelmiszer-, italgyártó gép kezelője. Elhelyezkedhet a szakmai gyakorlatot biztosító cégeknél, 

illetve önálló vállalkozást indíthat. 

Speciális képzési formáink: 

 Szakképzési Hídprogram – kerti munkás – a programmal kapcsolatban, kérjük, keressék 

iskolánkat személyesen vagy telefonon. 

 Arany János Kollégium - Szakközépiskolai Program – a programmal kapcsolatban az 

iskola honlapján nyújtunk tájékoztatás, illetve érdeklődni lehet az iskolatitkárságon. 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE  

Felvételi vizsgát nem szervezünk! 

 A szakmai beiskolázás feltétele eladó, pék, szőlész-borász, tejipari szakmunkás 
esetében: egészségügyi alkalmasság 

 A szakmai beiskolázás feltétele a cukrász, pincér, szakács esetében: egészségügyi- és 
pályaalkalmasság megléte.  

Az iskolaorvos által végzett vizsgálatok tervezett időpontja 2018. május 01. és 30. között külön 
értesítés alapján.  

Az előzetesen felvételt nyert, de a választott szakmára egészségügyileg nem alkalmas tanulók 
részére az iskola képzési rendszerében más szakmában továbbtanulási lehetőséget biztosítunk.  

 
 



Azon tanulók számára is van továbbtanulásra lehetőség, akik a Nemzeti Köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § (25) szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral: 

o súlyos tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai készségek kevert 
zavara) 

o súlyos figyelem zavar 
o súlyos magatartás - szabályozási zavar 

valamint, az Nkt. 4.§ (13) ab pontja értelmében beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdenek. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
56. § értelmében, amennyiben szakértői szakvélemény alátámasztja, illetve amennyiben a 
szakmai vizsgakövetelményekkel összhangban áll, tantárgyi mentességgel élhetnek.  
Kérjük az általános iskolákat, hogy a tanulók felvételi jelentkezési lapjaival együtt a 
Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői véleményét is jutassák el számunkra.  
 

A felvételi kérelmek elbírálása  

A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján 

kapott pontszám figyelembe vételével történik.  

A hozott pontok számítása mind a szakgimnáziumi, mind a szakközépiskolai képzések esetében 

az alábbi tantárgyak 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összege: 

- magyar nyelv és irodalom  
- matematika 
- történelem 
- idegen nyelv 
- kémia 
- biológia  

Maximálisan szerezhető pontszám: 60 pont 

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOT AZ ALÁBBI IDŐPONTBAN TARTUNK: 

 2017. november 24. péntek 09:00 óra 
 2017. december 08. péntek 09:00 óra 
 
(Előzetes bejelentés alapján iskolai csoportokat más időpontban is fogadunk.) 

A beiskolázással kapcsolatosan információ, tájékoztatás kérhető: 

Bekecsné Nagy Mária pályaválasztási felelős 06-70/331-20-99 

Törökné Jakab Katalin iskolatitkár 06-70/400-28-84 

06-70/400-28-85 Bakosné Kovács Márta iskolatitkár 

 



Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép- 
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet  

 
 

OM azonosító:  200679 
Cím:   3300 Eger, Barkóczy út 5. 
Telefonszám:  36/413-654; 36/413-976 
E-mail:  gyak@uni-eszterhazy.hu 
Honlap:  www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu 
Igazgató:  Légrádiné Kőházi Tímea 
Pályaválasztási felelős:  Bátori Gabriella, igazgatóhelyettes  

gimnáziumi képzés: Eger, Barkóczy u 5.  
36/413-635, 36/413-976 
gim@uni-eszterhazy.hu 

 
 
Az intézmény képzési szerkezete:  

Az intézményünkben a 2018/2019-as tanévben négy és hat évfolyamos gimnáziumi 
képzéseket indítunk.   
 
 
4 évfolyamos gimnáziumi képzések: 
 
Az intézményünkben a 2018/2019-as tanévben a diákok az általános képzés mellett ének-zene, 
rajz- és vizuális kultúra, informatika, angol nyelv, és fizika emeltszintű oktatásban 
részesülhetnek. 
 
 
Az intézményen belüli szakok azonosító kódjai:  

 

01 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  
normál oktatás; Első idegen nyelv az angol,  
Választható idegen nyelvek: német és francia 
 
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a második idegen 
nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a tanuló döntésével. 
Az általános képzést választók a jelentkezés időpontjában még nem feltétlenül 
rendelkeznek konkrét elképzelésekkel, irányokkal a gimnáziumi tanulmányokról. 
Számukra a szabadon választott időkeret ad lehetőséget az egyes tantárgyak művelődési 
anyagának mélyebb megismerésére. 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar nyelv 
2. Magyar irodalom 
3. Matematika 
4. Történelem 
5. Angol nyelv 

 
A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér fel. 

 
 
 
 

http://www.gyakorlo.ektf.hu/
mailto:gim@uni-eszterhazy.hu


02 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  
emelt szintű oktatás ének-zene tantárgyból;  
Első idegen nyelv az angol,  
Választható idegen nyelvek: német és francia 
 
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a második idegen 
nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a tanuló döntésével. 
 
Az ének-zene iránt elkötelezett tanulók emelt szintű képzést választhatnak, ahová a 
bekerülésnek nem feltétele a zeneiskolai vagy egyéb zenei előtanulmány vagy 
képzettség. Itt is, mint ahogy minden tagozatos képzésünkön, a tanulók a gimnáziumi 
program szerint haladnak.  
A képzéshez alapfokú művészeti oktatás is kapcsolódik, ahol elsősorban az egyéni 
fejlesztésre helyezünk hangsúlyt.  
 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Matematika 
3. Történelem 
4. Angol nyelv 
5. Ének-zene 

A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér fel. 
 

Az ének-zene tagozatos képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt 
venniük. 
 
Az alkalmassági vizsga anyaga: 

Kritériumok Igen Nem 

Tudjon a tanuló egy - legalább oktáv hangterjedelmű - népdalt és műdalt 
- az általa választott hangmagasságban 

  

- tiszta intonációval, pontos ritmusban    

- a stílus által megkövetelt előadásban bemutatni   

Legyen képes  rövid dallam visszaéneklésére.   

Ismerje a szolmizációs hangokat, kézjelüket.   

Ismerje a hangok ábécés neveit.   

 
Bármelyik kritériumra adott „nem” értékelés a nem alkalmas minősítést jelenti. 
Az alkalmassági vizsgán pontszám nem szerezhető, csak az alkalmas illetve nem 
alkalmas minősítés. A nem alkalmas minősítésű tanuló az adott képzésre nem 
rangsorolható. 

 
03 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  

emelt szintű oktatás rajz és vizuális kultúra tantárgyból;  
Első idegen nyelv az angol,  
Választható idegen nyelvek: német és francia. 
 
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a második idegen 
nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a tanuló döntésével. 
A rajz és vizuális emelt szintű képzést választók számára gimnáziumunk a vizuális kultúra 
magas szintű oktatását, a különböző képzőművészeti technikák elsajátítását biztosítja. Itt 
sem feltétel az ezen irányú előtanulmány.  



A felvett tanulók bekapcsolódnak az alapfokú művészeti oktatásba, ahol tovább 
fejleszthetik a gimnáziumi tagozatos képzésben megszerzett ismereteiket. 
 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Matematika 
3. Történelem 
4. Angol nyelv 
5. Rajz és vizuális kultúra 

 
A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér fel. 
 
A rajz és vizuális kultúrára jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük. 
 
Az alkalmassági vizsga anyaga: 
 
A tanuló készítse el a “ Nagyméretű mértani testekből, drapériákból és természeti 
formákból álló beállítás” 
tanulmányrajzát tetszőlegesen választott egyedi grafikai vagy színes technikával, A/3-as 
méretű papíron. 
 
Az alkalmassági vizsgarajz feleljen meg a feladat jellege szerint a következő 
kritériumoknak: 
 

Kritériumok Igen Nem 

- adott nézőpont, helyes szemmagasság   

- valós arányok   

- az adott fényviszonyok   

- a fennálló formakapcsolatok szerinti 
szerkezet ábrázolása 

  

- a kompozíció   

- a konkrét tónus-, illetve színviszonyok 
megragadása 

  

 
Bármelyik kritériumra adott „nem” értékelés a nem alkalmas minősítést jelenti. 
Az alkalmassági vizsgán pontszám nem szerezhető, csak az alkalmas illetve nem 
alkalmas minősítés. A nem alkalmas minősítésű tanuló az adott képzésre nem 
rangsorolható. 

 
 
04 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  

emelt szintű oktatás informatika tantárgyból;  
Első idegen nyelv az angol,  
 
Választható idegen nyelvek: német és francia  
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a második idegen 
nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a tanuló döntésével 
 
Az informatika emelt szintű képzést választók két tanév alatt teljesítik a középszintű 
érettségire való felkészülés anyagát. Így a 10. évfolyam végén vagy azt követően 
bejelentkezhetnek előrehozott érettségi vizsgára. A továbbiakban az emelt szintű érettségi 
vizsgára készíti fel a tagozatos diákokat az emelt szintű oktatás. 
 



Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Matematika 
3. Történelem 
4. Angol nyelv 
5. Informatika 

 
A szóbeli felvételi megadott témakörei: 

 
1.  A gépház belsejében lévő számítógép alkatrészek (merevlemez, memória stb.) és a 

számítógéphez kapcsolódó perifériák (Pl.: billentyűzet, monitor, nyomtató stb.)  
2.  A számítógép tulajdonságai, paraméterei és az internet kapcsolat jellemzői.  
3.  Az internethasználat – hasznos tartalmak, keresési technikák. 
4.  A számítógépes vírusok, a védekezés lehetőségei  
5.  A számítógépes kapcsolattartás módjai, előnyei és hátrányai. 
6.  A közösségi portálok előnyei és hátrányai.  
7.  Az „okostelefonok” lehetőségei  
8.  Mindennapi használatos programok.  
9.  Grafikai programok  
10.  A túlzott számítógép illetve internet használat hatásai.  

 

 

05 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  
emelt szintű oktatás angol nyelvből; 
Választható idegen nyelvek: német és francia 
 
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a második idegen 
nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a tanuló döntésével 
 
 A képzésre azon tanulókat várjuk, akik már tanulták a nyelvet, elkötelezettek az angol 
nyelv tanulására és szeretnének három év után előrehozott érettségi vizsgát tenni 
középszinten, majd a képzés végén emelt szinten. 
 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Magyar nyelv 
3. Matematika 
4. Történelem 
5. Angol nyelv 

 
A szóbeli felvételi megadott témakörei: 
 
1. Family & Friends, Describing People 
2. Hobbies, Entertainment 
3. Daily Routine 
4. School 
5. Housing, Your Home 
6. Weather 
7. Health & Illnesses 
8. Sports 
9. Traffic & Travelling 
10. Fashion & Clothes 
11. Shopping 
12. Meals, Your Eating Habits 



06 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv; 
emelt szintű oktatás fizikából; 
Első idegen nyelv az angol 
Választható idegen nyelvek: német és francia  
 
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a második idegen 
nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a tanuló döntésével   
 
A képzésre azon tanulókat várjuk, akik, elkötelezettek a fizika tantárgy tanulására és 
szeretnének főiskolán vagy egyetemen továbbtanulni e tárgy területén szerzett tudásukra 
építve, mely munkát jelentős mértékben segíti a minden igényt kielégítő, modern 
természettudományos labor. 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Matematika 
3. Fizika 
4. Történelem 
5. Angol nyelv 

 
A szóbeli felvételi megadott témakörei: 

 
I. Mechanika 

Kinematika: - a mozgások jellemzése, a sebességvektor 
Dinamika:- mechanikai kölcsönhatás, tömeg, erők, Newton-  törvények, lendület 
Munka: - energia, energia-megmaradás, teljesítmény, hatásfok 
Folyadékok mechanikája: - Arkhimédész törvénye, úszás 

II. Hőtan 
Termikus kölcsönhatás, hőmérséklet, hő, belső energia 
Halmazállapot-változások 

III. Elektromosságtan 
Elektrosztatika: elektromos kölcsönhatás, elektromos mező 
Egyenáramok: - áramköri elemek viselkedése, egyenáramok törvényei 
Mágnesség: mágneses kölcsönhatás, az áram mágneses hatásai 

IV. Fénytan: 
Fényvisszaverődés, fénytörés, tükrök, lencsék képalkotása 

 

6 évfolyamos gimnáziumi képzés: 
 
Eger városból és körzetéből várjuk azokat a jó képességű, tehetséges diákokat, akik érdeklődnek 
az angol nyelv iránt (4,5 körüli tanulmányi átlaggal rendelkeznek, magatartás és szorgalom 
jegyük minimum jó /4/ és hosszabb távú elképzeléseik között főiskolai, egyetemi továbbtanulás 
szerepel)  

 
11 6 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv alapján; 

emelt szintű képzés angol nyelvből;  
Választható idegen nyelvek: német és francia  
 
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a második idegen 
nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a tanuló döntésével   
A képzésre azon tanulókat várjuk, akik elkötelezettek az angol nyelv tanulására. Célunk 
az angol nyelv magas szintű elsajátíttatása, a nyelv beszédszintű ismerete, intenzív 
felkészítés a középfokú nyelvvizsgára, emeltszintű érettségire. 



A második idegen nyelv oktatása már a 7. évfolyamon elkezdődik. 
 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 
 

1. Magyar irodalom 
2. Magyar nyelv 
3. Matematika 
4. Történelem 
5. Angol nyelv 

 
A szóbeli felvételi: 
 
A 6 évfolyamos képzésre jelentkezőknél a szóbeli meghallgatáson a tanulók 
matematikai-logikai, olvasási, szövegértési és kommunikációs készségét mérjük, 
valamint egy szabadon választott memoriter (vers, mese stb.) elmondását várjuk.  
Angol nyelvből a szóbeli vizsgán beszélgetésre kerül sor 
Az angol szóbeli felvételi témakörei az 05 tagozatkódnál megadottakkal megegyeznek. 

 
KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI KÖTELEZŐ! 

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért 
eredmények valamint a szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény alapján készül. 

 
A felvételi eljárások formái, módjai, határidők: 

 
A felvételit a 2018/2019-as tanévre az általános felvételi eljárás keretében szervezzük meg a 4 
és 6 évfolyamos képzéseinkre egyaránt. 
 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELIT KÉRÜNK! 
 
 

A felvételi pont három részből tevődik össze: 
 

1. A központi írásbeli felvételi vizsga eredménye: 
maximum 100 pont. 

 
2. Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított pontok: maximum 50 pont. 

Az egyes kódoknál meghatározott tantárgyak esetében az általános iskola 7. 
évfolyamának végén és a 8. évfolyam I. félévének végén kapott eredményeket vesszük 
figyelembe kétszeres szorzóval (6 évfolyamos képzés esetén 5. évfolyam év végi és 6. 
évfolyam I. félév végi). 
További öt szabadon választott tantárgy jegyeit egyszeres szorzóval számítjuk. Az így 
maximálisan elérhető 150 pontot hárommal osztjuk, így kapjuk meg az általános iskolai 
tanulmányok eredményeiből a maximum 50 pontot.  
 
A fenti számításba bevont tantárgyakon túl minden további tantárgy jegyeit kérjük 
feltüntetni a jelentkezési lapon! 

3. A szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény: 
maximum 50 pont. 
A 01., 02., és 03. tagozatkódok esetén általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi 
tudást mér fel. 
 
A 04., 05., 06., tagozatkódok esetén a megadott témakörök alapján szóbeli felvételi. 
 



A 6 évfolyamos képzés esetén szóbeli meghallgatáson a jelentkező matematikai-logikai, 
olvasási, szövegértési és kommunikációs készségét mérjük, valamint egy szabadon 
választott memoriter (vers, mese stb.) elmondását várjuk. Angol nyelvből a szóbeli 
felvételi a 05 jelentkezési kódnál megadott témakörök alapján.  
 
A felvételin elérhető maximális pontszám 200 pont lehet. 

Egyebek: 

 A szóbeli felvételi vizsgára a tanuló hozza magával  
általános iskolai ellenőrző könyvét. 

 A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin 
elért eredmények valamint a szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény alapján készül. 

 A rangsorolás feltétele: a jelentkező a továbbhaladásra, továbbtanulásra feljogosító 
érdemjegyekkel rendelkezzen.  

 Az a jelentkező, aki a szóbeli felvételin nem jelenik meg, nem rangsorolható 

 A felvétel és beiratkozás feltétele: a záró évfolyam eredményes teljesítése minden 
tantárgy tekintetében 

A középfokú beiskolázás során azonos pontszám elérése esetén figyelembe veendő 
különleges helyzet: 

Azonos pontszám esetén különleges helyzetnek számít és előnyt élvez az a jelentkező, akinek 

szülője/ gondviselője az Eszterházy Károly Egyetem főállású dolgozója. 

 

Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára: 
2017. december 08. 

 
 
Jelentkezési lapok, a központi írásbeli felvételi vizsgára letölthetők az intézmény honlapjáról, 
illetve az iskolában is átvehetők és ide kell közvetlenül benyújtani 
 
 
A felvételi jelentkezési lapok beadásának határideje: 

2018. február 19. 
 
Kérjük a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli vizsga eredményét! 
 
Központi írásbeli vizsgák ideje: 

2018. január 20. 10.00 óra (6 évf. és 4 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
 
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 

2018. január 25. 14.00 óra (6 évf. és 4 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
 
 
Szóbeli vizsga ideje:  
 
1./ nap   2017. február 24. 10.00 óra (4 és 6 évf. gimn-ba jelentkezők) (rajz és ének 
tagozat esetén alkalmassági vizsga is) 
 
2. nap   2017. február 28. 14.00 óra (4 és 6 évf. gimn-ba jelentkezők) 
 (rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is) 
 
3. nap 2017. március 7. 14.00 óra (4 és 6 évf. gimn-ba jelentkezők) 
 (rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is) 



A szóbeli vizsgára való bejelentkezés regisztráció köteles! 
Regisztrálni az iskola honlapján (www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu) lehetséges. 

 
Beiskolázási tájékoztató /nyílt nap/:  
 2017. november 17. 10 órától (6 évfolyamos gimn.) 

2017. november 24. 10 órától (4 évfolyamos gimn.) 
2017. december 08. 10 órától (4 évfolyamos gimn.) 

 
A beiskolázással kapcsolatos információk megtekinthetők, iskolánk bejárati hirdetőjén, 
illetve intézményünk honlapján: www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu;  
 
Oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, igény esetén az orosz nyelv. 
 
Fakultáció, érettségi felkészítés: A 11. évfolyamtól emelt szintű  
érettségire történő felkészítést biztosítunk a tanuló választásának  
megfelelően, lehetőségeink szerint. 
 
Kollégiumi elhelyezés: Iskolánk nem rendelkezik önálló kollégiummal. A tanulók a városi 
kollégiumokban nyernek elhelyezést a tanuló és a szülő döntésének megfelelően. 
 
 
Tájékoztató OKJ-s képzéseinkről érettségivel rendelkezőknek 
 
Iskolánk szakgimnáziumi intézményegysége 2003 óta várja a művészet iránt érdeklődő, 
rátermett fiatalokat (25 éves korig). Két éves, nappali tagozatos, átfogó szakmai, kulturális és 
vizuális képzést nyújtunk a 18 éven felüli, érettségizett korosztálynak a következő szakokon: 
 

 Grafikus 

 Festő 

 Mozgóképi animáció készítő  

 Kiadványszerkesztő  

 Dekoratőr 
 

Jelentkezési határidő: 2018. június 23. 
Felvételi eljárás: 2018. július 2. 
Pótjelentkezés határideje: 2018. augusztus 18. 
Pótfelvételi eljárás: 2018. augusztus 29. 
 
Jelentkezési lap letölthető a szakképzés honlapjáról! www.mozgokep-animacio-grafika.hu  

 

 
Az Eszterházy Gyakorlóiskola általános iskolai tanulóinak továbbhaladása 
tehetséggondozó képzésünkben (6 évfolyamos gimnáziumi képzés) 
 

a) A 6. évfolyam befejezését követően lehetőséget biztosítunk a legtehetségesebb 
tanulóinknak az angol nyelvi emelt szintű képzésbe való bekapcsolódásra. 
 

b) A programba azok a tanulók kapcsolódhatnak be központi írásbeli felvételi nélkül, akik az 
5. évfolyam végén és a 6. évfolyam I. félévének lezárásakor is legalább 4,5 –es 
tanulmányi eredménnyel rendelkeznek (minden tantárgyra kivetített tanulmányi átlag) 
vagy a kötelező érettségi tárgyakból (magyar, történelem, matematika, angol nyelv) 
minimum 4,00 átlaggal rendelkeznek, és másik középiskolába nem adtak be jelentkezési 
lapot. Azok, akik a fenti kritériumnak nem felelnek meg az általános felvételi eljárásban 
meghatározottak szerint kerülhetnek be a képzésre. 
 

http://www.gyakorlo.uni-eger.hu/
http://www.mozgokep-animacio-grafika.hu/


c) Azonos tanulmányi eredménnyel rendelkezőknél az idegen nyelvi teljesítmény és a 
szóbeli elbeszélgetés alapján születik döntés. 
 

 
Az Eszterházy Gyakorlóiskola általános iskolai tanulóinak továbbhaladása 4 évfolyamos 
gimnáziumi képzésünkben 
 

a) Iskolánk azon tanulója, akinek 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi értesítőjében a 
kötelező érettségi tárgyakból minimum 4,00 átlaggal rendelkeznek vagy a minden 
tantárgyra vetített tanulmányi átlaga legalább a 4,00 átlagot eléri, és más iskolába nem 
adott be felvételi lapot, iskolánk gimnáziumában folytathatja tanulmányait. 
 

b) Az emelt szintű képzés szerinti folytatás esetén az emelt szinten tanulni kívánt tantárgyból 
az a) pontban meghatározottakon túl legalább 4 (jó) – rajz esetében 5 (jeles) –, 
érdemjeggyel kell rendelkezni a 7. évfolyam végi és a 8. évfolyam félévi értesítőjében. 
 

c) A 9. évfolyam felvételi keretéből csak az a) és b) kritériumoknak megfelelő diákok számán 
túli férőhelyek tölthetők fel az általános felvételi eljárásban. 
 

d) Azon tanulóink, akik az a) és b) bekezdésben foglaltakat nem teljesítik, az általános 
felvételi eljárásunk szerinti elbírálásban részesülnek. 

 
 
Az intézmény hivatalos felvételi tájékoztatója a KIFIR honlapján és az iskola honlapján: 

www. gyakorlo.uni-eszterhazy.hu megtalálható. 



EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium  

 

OM azonosító:  031631 
Cím:     3300. Eger, Cifrakapu tér 24. 
Telefonszám/fax:   36/517-510 
E-mail:   iskolatitkar@eventus.hu 
Honlap:   www.eventus.hu 
Igazgató:    Sajtos Attila 
Pályaválasztási felelős:  Burom Annamária 
 
 
I. Oktatási és képzési struktúra: 

4+1 év szakgimnázium. 
4 évfolyamos gimnázium 
 
 
001 Szakgimnázium 4+1 éves: 
Képző és iparművészeti ágazat 

- Grafikus (54 211 04) 
- Művészeti és médiafotográfus (54 211 10) 

 
002 Szakgimnázium 4+1 éves: 
Hang-, film és színháztechnikai ágazat 

- Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03) 

 

003 Gimnázium 4 éves:  

Képző és iparművészeti ágazat 
Művészeti óraszámok: 
9. évfolyamon: heti 2 óra művészettörténet, 2 óra vizuális kultúra 
10. évfolyamon: heti 4 óra vizuális kultúra 
11-12. évfolyamon: heti 5 óra vizuális kultúra 
Nyelvi óraszámok: 
9-10. évfolyamon: heti 3 óra angol nyelv, 3 óra német 
11-12. évfolyamon: heti 3 óra angol nyelv, heti 3 óra német 

OKJ képzésben, érettségi után 2 éves:  

1. Grafikus (nappali) 

2. Divat- és stílustervező (nappali) 

3. Dekoratőr (nappali) 

4. Mozgókép- és animáció készítő(nappali) 

Iskolánkban magas szinten folyik a közismereti, szakmai képzés. OKJ képzéseinknél 
versenyképes szakmák, magas szintű képzés, felkészítés művészeti felsőoktatásra. A 
2015/2016- os tanévben iskolánk elnyerte művészeti versenyeken elért eredményei alapján a 
Heves Megye Legjobban Szereplő Iskolájának díjat. Nappali tagozatos diákként juttatások 
biztosítottak. 

 



II. Felvételi eljárások formái, módjai, határidők 

Az iskola általános felvételi eljárást hirdet. 

Az iskola központi írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli vizsgát nem tart. 

Szakmai alkalmassági, készségfelmérő vizsgálatot tartunk rajzból, amelynek alapján eldől, 
hogy a jelentkező alkalmas, vagy nem alkalmas az adott ágazaton való tanulásra. 

A szakgimnáziumba való felvétel további szükséges feltétele, hogy a tanuló az egészségügyi 
alkalmassági vizsgálaton megfeleljen. 

A felvételi kérelmeket a szakmai és egészségügyi alkalmasság megléte esetén csak az 
általános iskolai tanulmányi eredmények alapján bíráljuk el (rangsoroljuk) az alábbiak 
szerint: 
- A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
osztályzatai, valamint rajz, informatika és technika. 

Jelentkezés határidő: 2018. február 15-ig. 

A szakmai alkalmassági, készségfelmérő vizsgálat két részből áll: 
 
 

1. A rajz készség vizsgálata otthoni munkák alapján: 

- Csendéletről készült tónusos rajz A/3-as méretben 

- Csendéletről készült színes munka A/3-as méretben 

- Figurák térben (méret és technika tetszőleges) 

- Szabadon választott munka (technika és téma tetszőleges) 

Beadási határidő: a szóbeli elbeszélgetésre kell hozni 

 
 

2. Szóbeli elbeszélgetés alakalmával rajzkészség- és képességvizsgálat 

A szóbeli elbeszélgetéseket az iskolában: 2018. február 22-24. között tarjuk az iskola 

honlapján feltett beosztás szerint. 

 
Az intézmény által kínált továbbtanulási lehetőségek sajátos nevelési igényű tanulóknak: 
integráltan tanulhatnak fejlesztőpedagógus és szociálpedagógus segítségével. 
 
A sajátos nevelési igényű diákok részére nyújtott speciális eljárási lehetőségek a felvételi vizsga 
során. 
 
Művészeti tanulmányi terület hallási fogyatékos (nagyothallók is jelentkezhetnek) kollégiumi 
ellátás, étkezés biztosított, ECDL-re felkészítés. 
 
Nyílt napok 

2017. október 25.-én 10 órától 

2017. november 9.-én 10 órától 

2017. december 12.-én 10 órától 

2018. január 8.-án 10 órától 

 

 



- Idegen nyelv oktatása: angol, német 
- Érettségi felkészítő: magyar nyelv – és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv 
- Szakkörök: foto-video, rajz-festészet, grafika 
 
A képzés a 9. évfolyamon indul, a 12. évfolyam végén gimnáziumi képzés esetén érettségi, a 
szakgimnáziumi képzés esetén szakmai érettségi, a 13. vagy a 14. évfolyam végén OKJ szerinti 
komplex szakmai vizsga zárja. A helyi tanterv alapján a megjelölt szakképesítésekre ráépülő 
szakmai képesítés megszerzésére nyílik lehetőség. 
Iskolánk a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Intézetének Bázis-iskolája. 
Ez a képzés megfelelő alapot nyújt a felsőoktatásban történő továbbtanuláshoz. 
Egyéb információk: Iskolánk szakszerűen felszerelt termeiben diákjaink a legújabb 
számítástechnikai és grafikai felhasználói programokat (Corel Draw, Abode Illustrator, Abode 
Photoshop, Abode Indesign, 3DStudió Max,), videó- és képszerkesztő ismereteket sajátíthatják 
el. 
 

Kollégiumi férőhely: 327 fő 
 
Várjuk azokat a tanulókat, akik vizuális kultúra területén jártasak, és a művészetek 
világában szeretnének érettségi, szakmai és nyelvvizsgát tenni. 
 
Az érettségire épülő kétéves szakképzés képzési kínálata: 
54 481 01 CAD-CAM informatikus 
54 211 04 Grafikus 
54 211 03 Festő 
54 211 02 Divat- és stílustervező 
54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus 
54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő 
54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő 
55 211 03 Diszítőfestő 
54 211 01 Dekoratőr 
54 213 05 Szoftverfejlesztő  
 
Levelező képzés: nincs 



 

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium 
 
 

OM azonosító: 031610 
Cím:  3300 Eger, Széchenyi István utca 17. 
Telefonszám: 36/ 511 240 
Fax:  36/ 511 255 
E-mail:  titkarsag@gardonyi-eger.hu 
Honlap: www.gardonyi-eger.hu 
Az intézmény fenntartója: Zirci Ciszterci Apátság 
A fenntartó képviselője: Bérczi L. Bernát kormányzóperjel  
Igazgató:  Varga B. János 
Pályaválasztási felelős:  Karóczkai Júlia igazgatóhelyettes 
 Jobbágyné Reményi Henrietta tanár 
 
 
Az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium a város központjában lévő, saját 
leánykollégiummal rendelkező, országosan is elismert intézmény. Végzős tanulóink nagy 
számban tanulnak tovább különféle felsőoktatási intézményekben. 
 
Iskolánk tantestülete tudatosan arra törekszik, hogy magas színvonalú oktatómunkával, 
emberséggel, szeretettel és követelményeket támasztó neveléssel mindenkit képességeinek 
megfelelően a legmagasabb szintre juttasson el. Az érettségi és felvételi 
követelményrendszerhez igazodva mindent megteszünk azért, hogy végzős tanulóink egy vagy 
több nyelvvizsgával hagyják el az intézményt, és az emelt szintű érettségin sikeresen 
szerepeljenek. Ennek érdekében sokféle tárgyból biztosítunk magasabb óraszámot, és hatékony 
tanítási módszerekkel (pl. csoportbontás) oktatunk. 
 
Intézményünk akkreditált vizsgahely, ahol lehetőség van a DExam államilag elismert angol 
nyelvvizsga megszerzésére, melyre tanórai keretekben készítjük fel a tanulókat.  
 
Annak ellenére, hogy iskolánk világnézetileg elkötelezett iskola, nem csak a keresztény-katolikus 
szellemben nevelkedett diákok jelentkezését várjuk. Gimnáziumunk nyitott minden tanulni vágyó 
és jóakaratú diák befogadására.  
 
 
II. Felvételi eljárás 
 
A negyedik és nyolcadik osztályos tanulók felvételéről az iskola a tanulmányi eredmények, a 
központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönt. A sportiskolai képzésre 
az a tanuló vehető fel, aki a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési 
vizsgálat követelményeinek is megfelel. 
Az írásbeli vizsgára 2017. december 8-ig lehet jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott és az 
iskola honlapjáról is letölthető jelentkezési lapon.  
 
A központi írásbeli vizsga helye: 

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium 
 3300 Eger, Széchenyi István utca 17. 
 

A központi írásbeli vizsga ideje: 
 2018. január 20. (szombat) 10 óra 4. évfolyamosoknak 

2018. január 20. (szombat) 10 óra 8. évfolyamosoknak 
Pótnap: 2018. január 25. (csütörtök) 14 óra 
 

mailto:titkarsag@gardonyi-eger.hu


Az írásbeli eredményéről 2018. február 8-ig tájékoztatjuk a tanulókat. Ezt követően 
azoknak a felvételizőknek, akik intézményünkben szeretnének továbbtanulni, 2018. február 19-
ig van lehetőségük jelentkezési lapjukat iskolánkba továbbítani. A jelentkezési laphoz csatolni 
kell az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.  
 
A szóbeli meghallgatás időpontja: 
 2018. február 23. (péntek) 14 óra 
 2018. február 24. (szombat) 8 óra 
A szóbeli beosztás az intézmény honlapján kerül meghirdetésre. 

 
Pótnap: 2018. február 26. (hétfő) 14 óra 

 
A felvételi eljárásban részt vevő tanulók sorrendjét (tanulói azonosító alapján) 2018. március 14-
ig tesszük közzé az iskola portáján és honlapján. A felvételi eljárás végleges eredményét 2018. 
április 27-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A döntés ellen jogorvoslati 
eljárás indítható az intézmény fenntartójánál. 

 
III. A felvételi eredmények értékelése 

 
A nyolcadik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az 
általános iskolai eredmények alapján 60 pontot kaphat a felvételiző, amely a 7. osztály év végi és 
a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy 
választott természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) jegyeinek összege. A 
felvételi vizsgán 140 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 100 pontot, a szóbeli 
elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, keresztény értékek iránti 
elköteleződés) 40 pontot jelent. 

 
A negyedik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az 
általános iskolai eredmények alapján 50 pontot kaphat a felvételiző, amely a 3. osztály év végi és 
a 4. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret 
tantárgyak jegyeinek összege. A felvételi vizsgán 150 pont szerezhető. Ebből az írásbeli vizsga 
100 pontot, a szóbeli elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, keresztény 
értékek iránti elköteleződés) 50 pontot jelent.  
 
A nyílt napokra előzetes regisztráció szükséges az intézmény honlapján. 
 
A nyílt napok időpontjai a 8. évfolyam számára: 
 
      2017. november 20-21-22. 8.00 óra: igazgatói tájékoztatás 
      2017. november 20-21-22. 8.55 óra: óralátogatások 
 
A nyílt napok időpontjai a 4. évfolyam számára: 
 

2017. november 27. 8.00 óra: igazgatói tájékoztatás 
2017. november 27. 8.55 óra: óralátogatások 

 
A Köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésében felsorolt tanulók részére a jogszabályban 
meghatározott mentességeket és kedvezményeket az intézmény biztosítja. 

 
Az oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, latin és orosz nyelv.  
 

Emelt szintű érettségi előkészítő: valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon 
megfelelő létszám esetén bármely – az iskolánkban tanított – tantárgyból választható. Óraszáma 
heti 2-4 órával haladja meg az alapképzés óraszámát. 
 



Kollégiumi lehetőség: a lányokat az intézmény 150 fős saját kollégiumában helyezzük el, a 
fiúkat az Érseki Szent József Kollégiumban. A kollégiumi elhelyezést a nyolcosztályos 
gimnáziumi tanulók számára is biztosítjuk. 
 

 
IV. Képzési formák 
 
 
1. Angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés  

(képzési idő 5 év) 
A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0011 
A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból, matematikából, 
szóbeli meghallgatás 
A felvehető létszám: 17 fő 

 
A képzésben részt vevő tanulók a 9. évfolyamon heti 18 órában tanulják az angol nyelvet 

két – kezdő és haladó – csoportban, heti 3 órában egy másik idegen nyelvet tanulnak. A második 
tanév elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra. Az első évet követően heti 6 
órában tanulják tovább emelt szinten az angol nyelvet és heti 3 órában a második idegen nyelvet. 

Angol nyelven tanulják a matematika, informatika, földrajz, országismeret tantárgyakat, 
ezek közül két tantárgyból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenniük. A képzésben részt vevő 
tanulók két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek, melynek része az emelt szintű érettségi 
vizsga angol nyelvből. E vizsga 60 százalék fölötti teljesítése esetén érettségi bizonyítványuk 
felsőfokú (C1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű, 
amely a felsőoktatásba történő jelentkezéskor jelentős többletpontot jelent. 

A képzés célja a sokszínű tehetséggondozás mellett az, hogy az itt szerzett magas szintű 
angol nyelvi tudás képessé tegye a tanulókat a hatékony kommunikációra, valamint hogy 
felsőfokú tanulmányaikat akár angol nyelven is folytathassák.  
 
 
 

2. Angol nyelvi előkészítő évfolyammal bővített gimnáziumi képzés 
(képzési idő 5 év) 

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0012 
A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és 
matematikából, szóbeli meghallgatás 
A felvehető létszám: 17 fő 

A képzésben részt vevő tanulók az előkészítő 9. évfolyamon heti 15 órában angol nyelvet, 
heti 3 órában egy másik idegen nyelvet, 3 órában informatikát tanulnak, amely az ECDL 
vizsgakövetelményeire épül. A második tanév elején lehetőséget adunk kéthetes angliai 
nyelvtanulásra.  

Az első évet követően a tanulók az angol nyelvet emelt szintű képzésben, heti 5 órában, a 
második idegen nyelvet heti 3 órában tanulják tovább. Az angol nyelv mellett a magyar nyelv és 
irodalom és a történelem tantárgyakat is emelt óraszámban oktatjuk. 

Ezt a képzést az idegen nyelvek és a humán műveltségi területek iránt érdeklődő 
tanulóknak hoztuk létre. Az átlagosnál magasabb szintű anyanyelvi és kommunikációs kultúra 
kialakításával és a humán műveltség fejlesztésével igyekszünk a mindennapi életben is 
hasznosítható ismeretet adni tanítványainknak, és készítjük fel őket a továbbtanulásra.  
 
 
 
 
 
 
 



3. Általános gimnáziumi képzés biológia-kémia specializáció 
(képzési idő 4 év) 

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0013 
A felvételi követelmények: egységes vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, 
szóbeli meghallgatás 
A felvehető létszám: 17 fő 

A képzés során a tanulók a biológiát és a kémiát emelt óraszámban tanulják, ahol az 
elméleti órák mellett a tanulóknak lehetőségük van a laboratóriumi gyakorlatokon a 
természettudományban fontos kísérletezés alapjainak elsajátítására is. A tanulók a 10. 
évfolyamtól a matematikát emelt óraszámban  tanulhatják, ami megalapozza a 
természettudományos tantárgyakhoz szükséges ismereteket. 

Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk. 
A 10. évfolyam elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra.  

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik a reál tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára 
készülnek, és a műszaki, természettudományi, orvosi, egészségügyi felsőoktatásban 
szeretnének továbbtanulni.  
 
4. Általános gimnáziumi képzés 

(képzési idő 4 év) 
A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0014 
A felvételi követelmények: egységes vizsga magyar nyelv és irodalomból és matematikából, 
szóbeli meghallgatás 
A felvehető létszám: 17 fő 

Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk. 
A 10. évfolyam elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra. 

Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akiknek még nincs határozott elképzelésük, de 
napjaink követelményeinek megfelelően fontosnak tartják a nyelvvizsga megszerzését. A 
képzésben részt vevő tanulók az utolsó két évben érdeklődésüknek megfelelően emelt szintű 
képzést választhatnak.   
 
5. Általános gimnáziumi képzés pedagógia-pszichológia specializáció 

(képzési idő 4 év) 
A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0031 
A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és 
matematikából, szóbeli meghallgatás 
A felvehető létszám: 17 fő 

Alapozó tárgyak a 9. és a 10. évfolyamon: kommunikáció, tanulásmódszertan, ön- és 
társismeret, neveléstörténet.  
A tanulók a közismereti tantárgyakon kívül a 11. és a 12. évfolyamon oktatási alapismeretek vagy 
pszichológia tantárgyból is választhatják az érettségire történő felkészítést.  

Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk. 
A 10. évfolyam elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra. 

A képzés a kommunikációs, a társas készségek és a szociális érzékenység fejlesztésére 
helyezi a hangsúlyt, jó alapokat ad a pszichológia, a pedagógus, az óvodapedagógus és a 
szociális pálya iránt érdeklődő tanulóknak. 
 
6. Sportiskolai képzés  

(képzési idő 4 év) 
A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0015 
A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és 
matematikából, szóbeli meghallgatás. A sportegészségügyi alkalmassági és fizikai 
képességfelmérési vizsgálat időpontja: 2018. február 23-24. 
A felvehető létszám: 17 fő 

A képzés a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést- oktatást biztosít. Segíti 
a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását, hogy választott 
sportágukban képességeiknek megfelelően a legjobb eredményeket tudják elérni, emellett 
alkalmassá váljanak a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. 



Az angol nyelvet emelt óraszámban, heti 5 órában, kezdő és haladó csoportban oktatjuk. 
A 10. évfolyam elején lehetőséget adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra. 
  

 

7. Nyolcosztályos gimnáziumi képzés  
(képzési idő 8 év) 

A képzés egyéni azonosító száma: 031610-0001 
A felvételi követelmények: egységes írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és 
matematikából, szóbeli meghallgatás 
A felvehető létszám: 34 fő 

Iskolánkban igen népszerű a nyolcosztályos gimnáziumi képzés, mely alapvetően a 
tehetséggondozásra épül. Ide a negyedik osztály elvégzése után jelentkezhetnek a tanulók. Az 5-
8. évfolyamon az oktatás a NAT előírásaira épülő helyi tanterv szerint folyik. Az oktatás 
hatékonysága érdekében minden érettségi tantárgyat csoportbontásban tanítunk. A diákok az 
angol nyelv mellett már 5. osztálytól tanulnak egy második élő idegen nyelvet is.  

A 9. évfolyamtól emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet. A 10. évfolyam elején lehetőséget 
adunk kéthetes angliai nyelvtanulásra.  

A 11. és a 12. évfolyamon a tanulók érdeklődésüknek megfelelően a humán és a reál 
tantárgyakat emelt óraszámban tanulhatják.  

 
 

V. Oktató-nevelő munkánk alapelvei 
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen 
tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, 
megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 

       Szent -Györgyi Albert 
 

Iskolánk tantestülete tudatosan elkötelezi magát, hogy az egész ember fejlesztésén munkálkodik. 
Legfőbb célunk, hogy diákjaink erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésre képes 
felnőttekké váljanak.  
 
Iskolánkban a nevelés és az oktatás szoros egységben áll annak érdekében, hogy olyan 
intellektuálisan felkészült, korszerű műveltséggel rendelkező fiatalokat neveljünk, akik felismerik 
az igazi értékeket, és készek tenni másokért. 
 
A Veni Sanctétól a Te Deumig az iskola éves programjában számos ponton megjelenik a 
keresztény értékrend: osztálymisék, lelki napok, keresztény ifjúsági programok. 
 
Oktatómunkánk során kiemelten kezeljük a kommunikációt előtérbe helyező idegen nyelvi 
képzést, a különféle tantárgyakból kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozását, a tanulók 
egészséges életmódra nevelését, a testnevelést és az informatikai képzést. Az idegen nyelveket 
jól felkészült szaktanárok tanítják, munkájukat számítógéppel támogatott multimédiás nyelvi 
laboratórium is segíti. A korszerűen felszerelt informatika tantermek, a kémia, biológia előadók és 
a laboratórium biztosítja az informatika és a természettudományos tantárgyak oktatásának tárgyi 
feltételeit. A tanulók testmozgására az új, kétszintes, korszerű tornatermünkben és 
kondicionálótermünkben van lehetőség.  

Szabadidős tevékenység keretén belül működik iskolánkban karitász csoport, 
imacsoport, nyelvi klub, internet szakkör, énekkar, színjátszó kör, kézilabda, kosárlabda, 
atlétika sportkör, az 5., 6. és 9. évfolyamon tanulók úszásoktatáson vehetnek rész 

 



Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 

OM azonosító: 101496 
Címe: 3300 Eger, Mátyás király út 165. 
Telefonszám/fax: 36/516-068  
E-mail:  igazgato@iqpont.hu 
Honlap: www.iqpont.hu 
Igazgató: Molnár György 
Pályaválasztási felelős: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes 
 
 

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső 
kódszámai: 

 

Képzési–szakképzési célcsoportok: 

1. Az iskolánkba jelentkező tanulók az alábbi képzések közül választhatnak: 

a) A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályban a cél: az érettségire történő felkészítés, valamint 
az egyetemekre, főiskolákra történő sikeres felvételi.  
A tanulóknak lehetőségük van fakultáció keretében szakmai érettségit tenni (informatika, 
közgazdaságtan, nyomdaipar, képző- és iparművészet, ügyvitel). 

 
2. Az érettségivel rendelkező tanulók az alábbi képzések közül választhatnak:  

a) 25. életévüket még be nem töltött fiatalok a 13. évfolyamtól nappali rendszerű szakképző 
évfolyamon tanulhatnak tovább.  

b) 25. életévüket még be nem töltött, egy szakmával rendelkező fiatalok második 
szakképesítést szerezhetnek iskolai rendszerű felnőttoktatás keretében 

c) 25. életévüket betöltött tanulók iskolarendszeren kívüli, felnőtt képzésben vehetnek részt.  

3. Távoktatás keretében érettségire való felkészí- 

 tés.  

FELNŐTTKÉPZÉS EGÉSZ ÉVBEN 

Akkreditált képzéseink listája folyamatosan bővül. Kínálatunkat tekintse a www.iqpont.hu 
weboldal felnőttképzési oldalán. 

 

TAGOZATKÓDOK: 

GIMNÁZIUM 

Kód 
évf. 

száma 
Tanterv Az oktatás fő jellemzője 

01 4 
kerettantervre  

épülő helyi tanterv 
Katonai, rendészeti orientáció 

02 4 
kerettantervre  

épülő helyi tanterv 

Fakultáción belül szakmai érettségire 
való felkészítés (informatika, 

közgazdaságtan, nyomdaipar, képző-és 
iparművészet, ügyvitel) 

 



Valamennyi képzés közvetlen célja, hogy a tanulókat felkészítse a közép és emelt szintű 
érettségire, valamint az azt követő munkaerő piaci igényű szakképzésre. 

 
A gimnáziumi évfolyamra minimum 3,5 tanulmányi átlageredménnyel rendelkezők jelentkezését 

várjuk. 
A közgazdasági ágazati képzés során speciális tantárgyi egységek tanításával segítjük elő a 

vállalkozóvá válást. 
 
Érettségi kötelező tantárgyaink:   

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 történelem 

 angol/német/orosz idegen nyelv 

 ágazati szakmai érettségi tárgy 
 

Szabadon választott érettségi tantárgyaink:   

 informatika 

 közgazdasági ismeretek 

 katonai alapismeretek 

 belügyi rendészeti ismeretek 

 nyomdaipari ismeretek 

 művészettörténet 

 testnevelés 
 
 
Oktatott idegen nyelv:  

 angol 

 német 

 orosz 
 
 

Az intézmény képzési ajánlata: 
SZAKMACSOPORTOK STRUKTÚRA  

OKJ-S SZAKMÁK 
 

 

 

 

Művészet, közművelődés, kommunikáció /4/ 

OKJ 
száma 

 
Szakképzés megnevezése 

Évfolyamok száma 
és jele 

Munkarend 

Iskola- 
rendszerű 

Felnőtt 

54 211 01 Dekoratőr 
1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) X X 

54 211 04 Grafikus 

1 évfolyam 
(1/13) 
1 évfolyam 
(2/14) 

---- X 

54 211 02 Divat- és stílustervező 

1 évfolyam 
(1/13) 
1 évfolyam 
(2/14) 

X X 



 

Informatika /7/ 

OKJ 
száma 
 

Szakképzés megnevezése 
Évfolyamok száma 

és jele 

Munkarend 

Iskola- 
rendszerű 

Felnőtt 

54 481 06 
Informatikai 
rendszerüzemeltető 

1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) 

X X 

34 523 02 Számítógép-szerelő, 
karbantartó 

1 évfolyam (1/9) 
 

X X 

54 481 02 Gazdasági informatikus 
1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) 

X X 

 

Nyomdaipar /12/ 

OKJ 
száma 

 Szakképzés megnevezése 
Évfolyamok száma 

és jele 

Munkarend 
 

 
Iskola- 

rendszerű 
Felnőtt 

34 543 06 
Könyvkötő nyomtat-
ványfeldol-gozó 

1 évfolyam (1/9) 
1 évfolyam (2/10) 
1 évfolyam (3/11) 

X X 

54 213 07 Nyomdaipari technikus 
1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) 

X ---- 

54 
213 
06 

Kiadványszerkesztő 
technikus 

1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) X ---- 

 
Felvételi eljárás gimnáziumba: 

 NINCS központi felvételi eljárás  
 

 Felvételre az általános iskolai (hozott) jegyek alapján kerül sor az alábbiak szerint: 
 

 az általános iskola 7. év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeket magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika, testnevelés és rajz 
tantárgyakból. 
 

 Szóbeli meghallgatás során: megmutatkozó személyiségjegyeket. 
 Művészeti fakultáció esetén az elbeszélgetésre hozni kell: 
3 db A3-as méretű tanulói munka az alábbi technikákkal és témákban: 
- tárgyak térben (csendéleti beállítás pl.: korsó, gyümölcs) 
- geometriai tárgyak ábrázolása (pl.: kocka, hasáb, henger, kúp stb.) 
- tematikus feladat szabadon választható témában és szabadon választott színes technikával 

 

 ISMERKEDŐ ELBESZÉLGETÉS időpontja: 
2018. február 26. hétfő 1400 

 2018. február 27. kedd 1400 

 
NYÍLT NAPJAINK IDŐPONTJAI: 

2017. november 15. (szerda 12 óra) 

2017. december 07. (csütörtök 12 óra) 

2018. január 10. (szerda 12 óra) 
rendvédelmi és honvédelmi bemutatóval 



Azok számára, akiknek a fenti időpontok egyike sem megfelelő egyéni, előre egyeztetett 
időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat.  

 
 

Abban az esetben, ha az általános iskola felkéri iskolánkat pályaválasztási osztályfőnöki 
órán vagy pályaválasztási szülői fórumon történő bemutatkozásra, szívesen eleget teszünk 
a felkérésnek. 
 

A felvételi eredményekről az:  

 ideiglenes felvételi jegyzéket 2018. április 13-ig,  

 végleges felvételi jegyzéket 2018. április 20-ig,  

honlapunkon és az iskola aulájában nyilvánosságra hozzuk!  

 

Egyéb információ: 

 Kollégiumi férőhely biztosításában segítünk. 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  

2018. február 19. iskolánkba való felvételre 

2018. augusztus 28. érettségi utáni OKJ-s képzésre, érettségi vizsgára felkészítő képzésre 

 
 



Kontawig Műszaki Szakközépiskola 
 

 
 
 

OM azonosító:  102937 
Cím:  3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. 
Telefonszám:   36/311-211, 36/515-115 
Fax:  36/515-116 
E –mail:   kontawig@gmail.com 
Honlap:  www.kontawig.hu 
Igazgató:   Palkovics Péter 
Pályaválasztási felelős: Hegyi Tibor 
 

 

Képzési profilunk: 

A Kontawig Műszaki Szakközépiskola a műszaki szakemberképzés bázisa, ahol a választott 
szakma sajátosságait a legújabb elvárásokhoz igazodó eszközparkon, sikerorientált szellemben 
sajátíthatják el. 

A képzés során megszerezhető szakmák mindegyike hiányszakmának számít, ami biztos 
elhelyezkedést jelent. A pályakezdéshez, munkavállaláshoz a Kontawigben szerzett 
szakképesítés kiváló ajánlólevél és megfelelő alap a karrierépítéséhez.  

A hiányszakmákban minden tanuló a tanulmányi eredményétől függően szakképzési 
ösztöndíjat kaphat tanulmányai alatt tizenkét hónapon keresztül, amelynek mértéke 10.000- 
35.000 Ft lehet. 

Az első szakképzési évfolyam kezdetétől fogva a gyakorlati képzést végző szervezet 

tanulószerződést köt a képzésben résztvevő tanulóval. A tanulószerződés teljes időtartamára 

a tanulót minden hónapban - beleértve az oktatási szüneteket is - pénzbeli juttatás illeti meg. 

Tanulószerződés alapján a pénzbeli juttatás maximális mértéke havonta a mindenkori 

minimálbér 18 %-a. 

A Kontawig Műszaki Szakközépiskola magán köznevelési intézmény. A képzés minőségének 
és színvonalának emelt szintű biztosításához a szakképző iskola térítési díjat szed, melynek 
mértéke 60 000 Ft/tanév. 

 

A szakközépiskolai képzés főbb jellemzői és célkitűzései: 

 a 9. évfolyamtól a közismereti tantárgyak oktatása mellett szakmai képzés folyik; 
 a szakképzés során a tanulók gyakorlati képzése az iskola partnervállalatainál, gyakorlati 

képzőhelyeken történik;  

mailto:kontawig@gmail.com


 a teljes szakmai képzés során 30 %-ban elméleti oktatás és 70 %-ban szakmai gyakorlat 
a jellemző; 

 meghatározó célnak tekintjük, hogy tanulóink az általános műveltség és a szakmai 
ismeretek birtokában mind a munkaerőpiacon mind az élethosszig tartó tanulásban 
sikeresen érvényesülhessenek; 

 a sikeres OKJ-s szakmai vizsga után támogatjuk az érettségi megszerzését; 
 a 3 éves szakképzés után lehetőség van 2 év alatt az érettségi megszerzésére (3+2 

évfolyamos szakközépiskolai képzés). 

 

Honnan tudod, hogy a Kontawig az ideális választás számodra? 

 fontosnak tartod a jövőd, 
 kulturált környezetben szeretnél tanulni, 
 biztos elhelyezkedést garantáló szakmát szeretnél tanulni, 
 Magyarországon és külföldön egyaránt keresett szakmát akarsz elsajátítani, 
 európai színvonalú nagyvállalatoknál akarsz gyakorlatot szerezni 

 

Tanulmányi területeink a 2018/2019. tanévre: 

1) 0001 Gépi forgácsoló 
3+2 évfolyamos szakközépiskolai képzés, angol vagy német nyelv elsajátításával.  

 

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle 

geometriai kialakítású munkadarabok forgácsoló gépeken (eszterga-; maró-; 

köszörűgép, CNC gépek) történő elkészítése, gyártása adott műszaki rajz, 

műhelyrajz alapján. 

 

2) 0002 Villanyszerelő 
3+2 évfolyamos szakközépiskolai képzés, angol vagy német nyelv elsajátításával. 

 

A villanyszerelő fő feladata a villamos fogyasztók áramellátásához szükséges 

vezetékrend-szer kiépítése és javítása. A villanyszerelő egyszerűen 

majdnem mindenhol ott van, ahol az áramforrás két sarka között történik valami. A 

villamos gépek és javítása ugyancsak az ő dolga. A jövőben olyan 

szakemberekre lesz szükség, akik képesek az elektronikus vezérlőegységekkel 

felszerelt készülékek vagy berendezések üzembe helyezésére és beszabályozására. 

Tanulóink számára biztosítjuk az intelligens épületautomatizálási rendszerek 

telepítésének és programozásának megismerési lehetőségét. 

Kollégium: 

A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium korszerűen felújított 
kollégiumában minden felvételt nyert fiú elhelyezésére lehetőség van. 

 

Nyílt nap: 2017. november 24. (9:00 órától) és  

A nyílt nap alkalmával megismerkedhetnek az iskola képzéseivel, megtekinthető az iskola 

és a kollégium épülete, szaktantermei, kollégáink és az intézmény vezetője válaszolnak a 

felmerülő kérdésekre. 

A nyílt napon kívül előzetes egyeztetés után az érdeklődők rendelkezésére áll az 
iskola pályaválasztási felelőse és igazgatója is. 

 

 

 



Felvételi információk:  

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük 

figyelembe. A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 6–7. év végi és 8. félévi 

magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv; és a 7. év végi és 8. félévi fizika 

tantárgyakat vesszük figyelembe. 

 

 Elérhető pontszám: 70 pont  

 

Az iskolába jelentkezők részére a szakirányok szerinti egészségügyi, pályaalkalmassági 

vizsgálat elvégzése kötelező.  

 

 Jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2018. február 19. 



Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára 

 

 
 
 

P ÁL Y AV ÁL AS Z T Á S ,  TO V ÁB B T AN U L ÁS  

P I AC K É P E S  S Z AK M A –  B I Z TO S  J Ö V Ő  

 

 
OM azonosító:   203035 
Cím:   3300 Eger, Bem tábornok utca 3. 
Telefonszám:  06/36-515-020  
E-mail:  titkarsag@kossuthzsuzsa.hu 
Honlap:   www.kossuthzsuzsa.hu 
Főigazgató:  Fábri Eufrozina  
Tagintézmény vezető:  Somoskői Lilla 
Pályaválasztási felelős:  Lázár Margit 
 

 
Kedves Érdeklődő Szülők és Diákok!  

 
Iskolánk a nyolcadikos tanulók részére nappali tagozaton Egészségügy, Szociális, valamint 
Rendészet és közszolgálat szakgimnáziumi ágazatokban; szakközépiskolában Szociális 
szolgáltatások és a Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoportban kínál 
továbbtanulási lehetőséget. 

A rendészeti ágazatban tanulóknak fizikális felkészítése, önvédelem oktatása, a lövészet a 
továbbtanulás esetén előny a rendőr szakközépiskolába való jelentkezésnél is.  

Az egészségügyi és a szociális ágazatban tanulók a demonstrációs termeinkben valós klinikai 
környezetben számos élethű tan-bábu és eszköz mellett gyakorolhatnak bizonyos 
beavatkozásokat, mielőtt valós helyzettel találkoznának.  

A szakközépiskolai szociális ágazatra jelentkezők tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A 
szakmai gyakorlat keretén belül a későbbiekben lehetőség lesz juttatással járó 
tanulószerződések megkötésére.  

Az érettségi utáni gyakorló ápoló és a gyakorló csecsemő- és gyermekápoló nappali képzésben 
tanulók jelenleg a 14. évfolyamon ösztöndíjban részesülnek. Ebben a képzési formában is a 
gyakorlat tanulószerződéses formában zajlik, azaz a tanuló juttatást kap. 

Az érettségi utáni képzésre és a másodszakmára jelentkezők számára: 

Az érettségi utáni képzésekben nappali tagozaton tanulószerződések megkötésére van 
lehetőség. 

Esti tagozaton a második szakma megszerzése is ingyenes. 

Kollégiumi elhelyezést biztosítunk 150 férőhelyes saját kollégiumunkban.

http://www.kerieger.hu/


SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK  

1. Egészségügy ágazat - Gyakorló ápoló (Felvehető létszám: 34 fő) 
 
A tanulmányi terület kódja: 3101 

 

A képzés 4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettanterve épülő oktatás. 
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv. 
9-12. évfolyamon általános közismereti képzés mellett egészségügyi elméleti és gyakorlati 
oktatás folyik. 
A 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgát kell tenni, az érettségi vizsgával 
megszerezhető szakképesítés 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens.  
Az iskolánkban maradó diákok a 13. évfolyam elvégzése után OKJ 54 723 02 Gyakorló ápoló 
végzettséget kapnak. 
 
A 13. évfolyamot követően egy év ráépülő képzés során OKJ 55 723 01 Ápoló, OKJ 55 723 11 
Mentőápoló, OKJ 55 723 02 Csecsemő– és gyermekápoló államilag elismert OKJ-s 
szakképesítéseket szerezhetnek.  
 
A képzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek 
megfelel. 
 
A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2018. február-március folyamán. 

 

Felvétel: 

- A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános 
iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények 
pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban 
számít a felvételi eredményben. 

- A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit 
az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult 
idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika 
tantárgyakból. 

- Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő. 

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben 
részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű 
jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak. 

- A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve 
beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és 
rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői 
véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.  

- Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a 
rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot. 

- Az egészségügy ágazati szakgimnáziumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki 
az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel. 

- Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2018. május 01. 
és június 30. között külön értesítés alapján.  

 

 

 



2. Egészségügy ágazat - Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (Felvehető létszám: 17 
fő) 
A tanulmányi terület kódja: 3102 

 
A képzés 4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettanterve épülő oktatás. 
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv. 
9-12. évfolyamon általános közismereti képzés mellett egészségügyi elméleti és gyakorlati 
oktatás folyik. 
A 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgát kell tenni, az érettségi vizsgával 
megszerezhető szakképesítés 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens.  
Az iskolánkban maradó diákok a 13. évfolyam elvégzése után 54 723 03 Gyakorló csecsemő- 
és gyermekápoló végzettséget kapnak. 
 
A 13. évfolyamot követően egy év ráépülő képzés során OKJ 55 723 02 Csecsemő– és 
gyermekápoló, OKJ 55 723 01 Ápoló, OKJ 55 723 11 Mentőápoló, államilag elismert OKJ-s 
szakképesítéseket szerezhetnek.  
 
A képzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek 
megfelel. 
 
A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2018. február-március folyamán. 

 

Felvétel: 

- A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános 
iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények 
pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban 
számít a felvételi eredményben. 

- A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit 
az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult 
idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika 
tantárgyakból. 

- Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő. 

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben 
részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű 
jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak. 

- A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve 
beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és 
rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői 
véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.  

- Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a 
rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot. 

- Az egészségügy ágazati szakgimnáziumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki 
az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel. 

- Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2018. május 01. 
és június 30. között külön értesítés alapján.  

 

 
 
 
 
 
 



3. Szociális ágazat – Kisgyermekgondozó, -nevelő (Felvehető létszám: 17 fő) 
A tanulmányi terület kódja: 3103 

 
A képzés 4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettanterve épülő oktatás. 
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv. 
9-12. évfolyamon általános közismereti képzés mellett egészségügyi elméleti és gyakorlati 
oktatás folyik. 
A 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgát kell tenni, az érettségi vizsgával 
megszerezhető szakképesítés 31 761 01 Gyermek és ifjúsági felügyelő és 52 761 01 
Családsegítő asszisztens.  
 
Az iskolánkban maradó diákok a 1/13. évfolyam elvégzése után 54 761 02 
Kisgyermekgondozó, -nevelő végzettséget kapnak. 
A munkaerőpiacon nagy az elhelyezkedési lehetőség, családsegítőben, gyermekjóléti 
szolgálatnál, bölcsödében, gyermekvédelmi intézményben. 
 
A képzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek 
megfelel. 
 
A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2018. február-március folyamán. 

 

Felvétel: 

- A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános 
iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények 
pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban 
számít a felvételi eredményben. 

- A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit 
az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult 
idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika 
tantárgyakból. 

- Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő. 

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben 
részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű 
jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak. 

- A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve 
beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és 
rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői 
véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.  

- Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a 
rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot. 

- Az egészségügy ágazati szakgimnáziumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki 
az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel. 

- Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2018. május 01. 
és június 30. között külön értesítés alapján.  

 

 
 
 
 
 
 
 



4. Rendészet és Közszolgálat ágazat (Felvehető létszám: 34 fő) 
 
A tanulmányi terület kódja: 3104 

 
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol nyelv. 
9-12. évfolyamon általános közismereti képzés mellett rendészeti- közszolgálati elméleti és 
gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgát kell tenni, az érettségi 
vizsgával megszerezhető szakképesítés a OKJ 52 34 501 Közszolgálati ügykezelő. 
Ezzel betölthető munkakörök: személy- és vagyonőr, közterület felügyelő, segéd 
felügyelő. 
 
Az iskolánkban maradó tanulók az 13. évfolyam végén OKJ 54 345 01 Közszolgálati 
ügyintéző szakképesítést szerezhetik meg, ezzel Kormányablak és migrációs ügyintéző állás 
betöltésére nyílik lehetőség. 
 
Sikeres felvétel vizsga esetén a rendészeti ágazati szakmai érettségi végzettség birtokában a 
rendőr tiszthelyettes szakképzés időtartama másfél év. 
 
A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2018. február-március folyamán. 
 

Felvétel: 

- A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános 
iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények 
pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban 
számít a felvételi eredményben. 

- További testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. 

A testkulturális képességeket mérő vizsga követelményei:  
o Karhajlítás (vállszéles támasz, előrenéző ujjak, 900 – os karhajlítás és teljes 

nyújtás) 30 mp alatt.  

 Fiú 20 ismétlés 

 Lány 15 ismétlés 
o Felülés (bordás 3. fokába akasztott láb, 900 – ban behajlított térd, tarkón 

összefogott kéz, minden felülésnél a könyök érinti a térdet) 60 mp alatt. 

 Fiú 45 ismétlés 

 Lány 35 ismétlés 
o Törzsemelés (hasonfekvésben, a bordásfal alsó fokába beakasztott láb, tarkón 

összefűzött kéz, minden emelés alatt a könyök összeért az arc előtt) 60 mp alatt. 

 Fiú 55 ismétlés 

 Lány 45 ismétlés 
o Ingafutás (egymástól 10 m-re húzott vonal között 4-szer futás oda-vissza, lábbal 

mindig érintve a vonalat) 4 X 10 méter. 

 Fiú 10,5 mp 

 Lány 11,5 mp 
o Kötélmászás (állásból indulva mászkókulcsolással a kötél tetején levő csomó 

megérintésével). 

 Fiú 12 mp 

 Lány időhatár nélkül 
Minden próba esetén a meghatározott szintek a minimumot jelentik.  
A testkulturális képességeket mérő alkalmassági vizsga időpontjáról, 
csoportbeosztásáról az iskola honlapján lehet tájékozódni. 

 
- Azonos pontszám esetén a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és 

testnevelés tantárgyak osztályzatainak átlaga a döntő.  



- A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit 
az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult 
idegen nyelv, testnevelés, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, 
kémia és fizika és testnevelés tantárgyakból.  

- A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben 
részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű 
jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak. 

- Az orvosi és a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 
2018.május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.  

 

 
I .  SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS  

 
1. Szociális gondozó és ápoló képzés (Felvehető létszám: 28 fő) 

A tanulmányi terület kódja: 3105 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORT 
 
A képzés 3 éves + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) 

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv. 

A 11. évfolyam végén a tanulók OKJ 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló képesítést 
szerezhetnek, amellyel nappali és bentlakásos szociális intézményekben helyezkedhetnek el. A 
szakiskolai tanulmányok befejezését követően 2 év alatt a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. 
A szociális gondozó és ápoló hiányszakma, ezért a szakközépiskolai tanulmányi eredmény 
függvényében ösztöndíjat kaphatnak a tanulók. 

 

Felvétel: 

- A felvételi sorrend kialakítása kizárólag az általános iskolai eredmények alapján 
történik, szóbeli felvételi nincs az iskolánkban, az egységes írásbeli vizsgán nem kell 
részt venni.  

- A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit 
az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult 
idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika 
tantárgyakból. 

- A tanulók rangsorolásának alapja ezekből az osztályzatokból számított átlag. Azonos 
átlag esetén a magyar nyelv, irodalom és matematika osztályzatok átlaga a döntő. 

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben 
részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű 
jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak. 

- A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve 
beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és 
rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői 
véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.  

- Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a 
rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot. 

- Csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is 
megfelel. 

- Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2018.május 01. és 
június 30. között külön értesítés alapján.  



2. Rendészeti őr képzés (Felvehető létszám: 28 fő) 
A tanulmányi terület kódja: 3106 
 

 
KÖZSZOLGÁLAT SZAKMACSOPORT 
 
A képzés 3 éves + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) 
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv. 
9-11. évfolyamon általános közismereti képzés mellett rendészeti elméleti és gyakorlati oktatás 

folyik. 

A 11. évfolyam végén a tanulók OKJ 34 861 01 Rendészeti Őr képesítést szerezhetnek, 
amellyel betölthető munkakörök: személy-és vagyonőr, testőr, számítógépes adatrögzítő. A 
szakközépiskolai tanulmányok befejezését követően 2 év alatt a tanulók érettségi vizsgát 
tehetnek. 
A sikeres érettségi vizsgát követően, sikeres felvételi vizsga esetén a rendőr tiszthelyettes 
szakképzés időtartama számukra egy év. 
 

Felvétel: 

- A felvételi sorrend kialakítása az általános iskolai eredmények alapján történik, 
szóbeli felvételi nincs az iskolánkban, az egységes írásbeli vizsgán nem kell részt 
venni.  

- További testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. 

A testkulturális képességeket mérő vizsga követelményei:  
o Karhajlítás (vállszéles támasz, előrenéző ujjak, 900 – os karhajlítás és teljes 

nyújtás) 30 mp alatt.  

 Fiú 20 ismétlés 

 Lány 15 ismétlés 
o Felülés (bordás 3. fokába akasztott láb, 900 – ban behajlított térd, tarkón 

összefogott kéz, minden felülésnél a könyök érinti a térdet) 60 mp alatt. 

 Fiú 45 ismétlés 

 Lány 35 ismétlés 
o Törzsemelés (hasonfekvésben, a bordásfal alsó fokába beakasztott láb, tarkón 

összefűzött kéz, minden emelés alatt a könyök összeért az arc előtt) 60 mp alatt. 

 Fiú 55 ismétlés 

 Lány 45 ismétlés 
o Ingafutás (egymástól 10 m-re húzott vonal között 4-szer futás oda-vissza, lábbal 

mindig érintve a vonalat) 4 X 10 méter. 

 Fiú 10,5 mp 

 Lány 11,5 mp 
o Kötélmászás (állásból indulva mászó kulcsolással a kötél tetején levő csomó 

megérintésével). 

 Fiú 12 mp 

 Lány időhatár nélkül 
Minden próba esetén a meghatározott szintek a minimumot jelentik.  

 
A testkulturális képességeket mérő alkalmassági vizsga időpontjáról, csoportbeosztásáról 
az iskola honlapján lehet tájékozódni. 

- Azonos pontszám esetén a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és 
testnevelés tantárgyak osztályzatainak átlaga a döntő.  

- Szóbeli felvételi vizsga van az iskolánkban és az egységes írásbeli vizsgán kell 
részt venni. 

- A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit 
az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult 



idegen nyelv, testnevelés, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, 
kémia és fizika és testnevelés tantárgyakból.  

- A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben 
részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű 
jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak. 

- az érettségi vizsgát követően 1 év alatt (2 év helyett) rendőr tiszthelyettes 
szakképesítés szerezhető a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában 

- elhelyezkedési lehetőség a Rendőrségnél, Büntetés-végrehajtásnál, 
Katasztrófavédelemnél, magánbiztonság területén, továbbtanulási lehetőség 
felsőoktatásban 

- Az orvosi és a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 
2018.május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.   

 
 

A középiskolai tanulmányaikat befejezettek számára várhatóan induló képzések: 
 

Nappali tagozaton: 
 

1. Gyakorló ápoló OKJ 54 723 02 (2 éves) 
A képzésben való részvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2. Gyakorló csecsemő és gyermek ápoló OKJ 54 723 03 (2 éves) 
A képzésben való részvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 
3. Gyakorló mentőápoló OKJ 54 723 01 (2 éves) 

A képzésben való részvétel feltételei: 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 
4. Ápoló szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01 (1 éves) 

A képzésben való részvétel feltételei: 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Szakmai előképzettség: OKJ 54 723 02 Gyakorló ápoló szakképesítés 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 
5. Csecsemő– és gyermekápoló szakképesítés- ráépülés azonosítószáma: 

 55 723 02 ( 1 éves) A képzésben való részvétel feltételei: 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Szakmai előképzettség: Gyakorló csecsemő és gyermek ápoló OKJ 54 723 
03szakképesítés 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 
Felnőttoktatásban, esti tagozaton: 

1. Gyakorló ápoló OKJ 54 723 02 (2 éves) 
A képzésben való részvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 

2. Gyakorló mentőápoló OKJ 54723 01 (2 éves) 
A képzésben való részvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 



3. Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01 (2 éves) 
A képzésben való részvétel feltételei: 
 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 

4. Ápoló szakképesítés-ráépülés azonosító száma: OKJ 55 723 01 (1 éves) 
A képzésben való részvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Szakmai előképzettség: 52 723 01 Gyakorló ápoló szakképesítés 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 

5. Mentőápoló szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 11 (fél éves) 
A képzésben való részvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Szakmai előképzettség: OKJ 54723 01 Gyakorló mentőápoló szakképesítés 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 
Az érettségi utáni szakképzési évfolyamokon felvételi vizsga nincs, orvosi alkalmasságnak kell 
megfelelni. 
 

Határidő a felvételi eljárásban: 

 

2018. 02. 15. 
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat az 
iskolának, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi 
Központnak. 

 
 

Felvehető létszámok: 

Nyelvi előkészítő évfolyammal Egészségügy ágazat szakgimnázium:  
       1 osztály,       34 fő 
Egészségügy ágazat szakgimnázium:   1 osztály,       34 fő 
Rendészet ágazat szakgimnázium:    1 osztály,       34 fő 
Szociális ágazat szakközépiskola:    1 osztály,       28 fő 
Rendészeti Őr szakközépiskola    1 osztály        28 fő 

 

Nyílt napok időpontjai: 

 
2017. november 22. (szerda) 900 óra 

2017. december 06. (szerda) 900 óra 

 
 
Kollégiumi elhelyezés saját kollégiumunkban lányoknak és fiúknak egyaránt biztosított. 
Kollégiumi férőhelyek száma: 150 fő. 
Kollégiumban rendszeres iskolai felkészülést biztosító tanulószobai foglalkozások mellett 
diákjaink számára tantárgyi korrepetálásokat, felzárkóztatást és tehetséggondozó köröket is 
szervezünk. Rendelkezésre áll számítógépterem, könyvtár, sportpályák és tornaterem. 
 
Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek: 

- Elsősegélynyújtó szakkör tagjai sikeresen szerepelnek a megyei és országos 
versenyeken. 

- Tornatermünk és a sportpályák jó lehetőséget biztosítanak a sportoláshoz tanórákon kívül 
is. 

- Tanulóink bekapcsolódhatnak a Drámacsoport munkájába, felkérésre társintézmények 
rendezvényein, városi ünnepségeken színesítik a programot. 

 



Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium 

 
 

OM azonosító:     031603 
Cím:      3300 Eger, Rákóczi út 48. 
Telefonszám:     36/ 536-070 
Fax:     36/ 325-311  
Honlap:     www.nejanet.hu 
Igazgató:     Dr. Sipos Mihály 
Pályaválasztási felelős:    Dr. Liptainé Reszegi Ágnes 

 általános igazgatóhelyettes 
Az Arany János Tehetséggondozó   Szakaliné Haraszti Éva 
Program felelős:     nevelési igazgatóhelyettes 
A hat osztályos gimnáziumi képzés felelős: Kocsis Emese igazgatóhelyettes 
 

Induló osztályok, tagozatok kódja: 

 

001 Idegen nyelv tantárgyakból emelt óraszámú oktatás. Két nyelv választható a 
következőkből: angol, német, francia, olasz, spanyol. (4 éves képzés) 

002 Arany János Tehetséggondozó Program (5 éves képzés) 
003 Nyelvi előkészítő osztály (angol vagy német), Idegen nyelv és informatika tantárgyakból 

emelt óraszámú oktatás. (5 éves képzés) 
004 Hat évfolyamos gimnáziumi képzés. Idegen nyelvből intenzív, magas szintű oktatás. 

Választható nyelv: angol vagy német. Informatika tantárgyból emelt óraszám. 
012 Európa Uniós két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály. Speciális igény szerinti orientáció. 

(5 éves képzés) 
013 Nyelvi előkészítő osztály (angol vagy német). Idegen nyelv, informatika, matematika és 

fizika tantárgyakból emelt óraszámú oktatás. (Műszaki, informatikai felsőoktatásra 
előkészítő osztály, 5 éves képzés) 

014 Biológia és kémia tantárgyból emelt óraszámú oktatás (4 éves képzés) 
015 Informatika és matematika tantárgyból emelt óraszámú oktatás  

(4 éves képzés) 

 

Az intézmény helyi tanterve alapján a 9. és 10. évfolyamokon egységes képzés folyik, azonban 
valamennyi induló osztálynak van valamilyen specialitása, amit az emelt óraszámban oktatott 
tantárgyak kölcsönöznek. 
Az általános iskolai tanulmányokat követően a felvett fiatalok két, illetve három tanulmányi évet 
kapnak annak eldöntésére, hogy milyen ágazaton folytatják tanulmányaikat az utolsó két évben.  

Nincs pályaválasztási kényszer, az átjárhatóság az intézményen belül biztosított. 

A két tanítási nyelvű képzést ajánljuk mindazoknak, akik 

 az angol nyelv tartalmas, magas szintű elsajátítását tűzik ki célul, 

 két tanítási nyelvű érettségi bizonyítványt kívánnak szerezni, amely a jogszabályok szerint 
egyenértékű az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal. Ez az angol emelt szintű 
érettségi eredményétől függően felsőfokú lehet. 

A tanulók speciális igény szerint készülhetnek gazdasági szakmai közép-, ill. felsőfokú 
nyelvvizsgára, tanulhatnak Európai Uniós ismereteket, gazdasági ismereteket, célnyelvi 
civilizációt angol nyelven. 



A nyelvi előkészítő osztályokban, a kötelező tanórai foglalkozások hatvan százalékában 
intenzív felkészítés folyik idegen nyelvekből. A fennmaradó időkeret egy részét informatikai 
ismeretek oktatására és képességfejlesztésre fordítjuk. A tanulók már az előkészítő éven 
elkezdik a második idegen nyelv tanulását (angol, német, francia, olasz, spanyol). 

 

Programunk fontos eleme az a nyelvi előkészítő osztály, amelynek végcélja a műszaki, 
természettudományos, informatikai irányú felsőoktatásra felkészítés. Ezt ajánljuk azok számára, 
akik 

 magas szintű nyelvtudást, informatikában való jártasságot 

 matematika és fizika tantárgyból kezdettől az átlagot meghaladó szintű ismereteket 
kívánnak szerezni. 

Matematika-informatika, biológia-kémia, valamint idegen nyelvi tagozatos osztályainkat ajánljuk 
mindazoknak, akik már az első két évben emelt óraszámú, intenzív képzésben szeretnének részt 
venni. 

 

A hat évfolyamos gimnáziumi oktatás specialitásai: 

Célok: 
Magas szintű, tartalmas idegen nyelvtudás elsajátítása 
az első idegen nyelv felsőfokú (B2-C1), a másodikként felvett idegen nyelv minimum 

középfokú nyelvvizsga szintű ismerete, 
A természettudományos műveltség sokoldalú megalapozása, motiváció erősítése a fizika, 

kémia, biológia tantárgyak területén, 
Informatikai ismeretek rendszerezése, felhasználói szintű ismerete, gyakorlati alkalmazásának 

készségszintű elsajátítása,  

A hat évfolyamos gimnáziumi képzés illeszkedik az iskola speciális képzési struktúrájához és a 
tehetséggondozás kiemelt lehetőségét biztosítja. 

 

Az oktatási és képzési struktúránk alapvető szakaszai:  

 

I. szakasz: Középiskolai tanulmányokra történő előkészítés (nyelvi előkészítő évfolyamok) 
Célok: 

A tanulók idegen nyelvi kompetenciájának megalapozása és fejlesztése, a nyelvvizsga-
felkészítő munka megalapozása. A két tanítási nyelvű osztályokban olyan nyelvtudás szint 
elérése, hogy a tanulók a továbbiakban képesek legyenek a célnyelven történő 
ismeretszerzésre.  

A problémamegoldó és kooperatív gondolkodás fejlesztése.  
Az infokommunikációs eszközök segítségével történő tudás megszerzése, fejlesztése. 
A matematikai gondolkodásmód és készségek fejlesztése. A középiskolai tanulmányok 

előkészítése, a motiváció erősítése.  

II. szakasz: Orientációs alapképzés a 9-10. évfolyamon, hat évfolyamos képzés esetén a 
7-10. évfolyamon 

Célok: 
A tanulók önismeretének fejlesztése. Váljanak képessé arra, hogy meg tudják fogalmazni saját 

középiskolai és távolabbi céljaikat. 
A diákok ismerjék meg azokat a lehetőségeket, melyeket az iskola, vagy más középiskolák 

biztosítanak számukra céljaik eléréséhez - ily módon a második középiskolai év végén 
megalapozottan, tudatosan tudjanak dönteni, választani a felkínált lehetőségek közül. 



Az igényeiknek megfelelő, a NAT követelményeivel összhangban lévő, az iskola jó tárgyi és 
személyi feltételei szerint magas színvonalú számítástechnikai, informatikai alapképzést 
kapjanak a tanulók. 

Az idegen nyelvek tanulása és tudása váljon belső szükségletté. 
Kialakuljon az igény a magas szintű általános műveltség megszerzésére. 

III. szakasz: Intenzív felkészítés a felsőfokú tanulmányokra  

A 10. évfolyam lezárása után az osztályok újraszerveződnek (a két tanítási nyelvű kivételével). A 
tanulók maguk döntik el, hogy továbbtanulási céljaik szerint milyen speciális osztályban tanulnak 
tovább vagy választják az általános gimnáziumi ágat. 

Célok: 

 Valamennyi tanuló sikeres érettségi vizsgát tegyen. (Saját választása szerint emelt vagy 
közép szinten.) 

 Motiválás a legmagasabb szintű továbbtanulásra. 

 A tanulók legalább 90%-a az érettségi évben felvételt nyerjen a felsőoktatási 
intézményekbe. 

 Legalább egy idegen nyelvből a diákok B2 komplex nyelvvizsgát tegyenek.  

 Ösztönzés a második idegen nyelv eredményes tanulására. 

 A tanulók motiválása a közismereti és szakmai tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön való 
sikeres részvételre. 

A Neumannban a korábban kiemelkedően sikeres közgazdasági, informatikai szakképzés 
megszűnt. Értékeinket megőrizve gimnáziumi keretek között továbbra is cél tanítványaink 
széleskörű felkészítése a műszaki, informatikai, közgazdasági felsőfokú tanulmányokra. 

Választási alternatívák a 11. és 12. évfolyamra: 

Speciális osztályok 
matematika – fizika tagozat 
matematika – informatika tagozat 
matematika – közgazdaság tagozat 
biológia – kémia tagozat 
humán tagozat 
magyar – történelem tagozat 
idegen nyelvi tagozat 

 
 
Általános gimnáziumi osztály 

Beiskolázási körzetünk elsősorban Heves, BAZ, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye, de az ország más részéből is fogadunk tanulókat. 
A vidéki diákokat az iskola kollégiumaiban korlátozás nélkül el tudjuk helyezni.  

Iskolánkban nagyszámú és korszerű számítógépeken kívül jól felszerelt kémiai, fizikai, biológiai 
előadótermek, laboratóriumok, audiovizuális eszközök és digitális táblák segítik a tanulás és 
oktatás folyamatát. Az önálló tornaterem, a testnevelési foglalkozások a sportolni vágyók 
számára adnak jó lehetőséget. 
A tanulás mellett színvonalas és mozgalmas diákéletet kínálunk. A gólyatábor és gólyabál 
felejthetetlen élményekkel indítja a Neumannos éveket. Az érdekes mindennapok mellett 
meghatározó emlék marad az osztálykirándulás, diáknap, Neumann Napok. Az Iskolai Diák 
Önkormányzat programjai tovább színesítik a tanulók életét. 

A felvételi vizsgálat célja a tanulók képességeinek, érdeklődésének, a jelentkezésük 
megalapozottságának megismerése, a felvételről szóló igazgatói döntés minél sokoldalúbb 
megalapozása. 

 

 



A felvételi döntésnél a 6. osztályos tanulóknál az alábbiakat vesszük figyelembe: 

1. Tanulmányi eredmények 
Általános iskolai tanulmányi eredmények 5. év végén és 6. osztály I. félévében  
a) magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika duplázva (20-20 pont) 
b) idegen nyelv (10 pont) 

 
2. A Központilag szervezett írásbeli vizsga eredménye 

Az írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai ismereteket, kompetenciákat mérő 
feladatlap megoldásából áll. (50-50 pont) 

 

A felvételi döntésnél a 8. osztályos tanulóknál az alábbiakat vesszük figyelembe: 

1. Tanulmányi eredmények 
Általános iskolai tanulmányi eredmények 7. év végén és 8. osztály I. félévében. 
a) kötelezően magyar nyelv- és irodalomból, valamint matematikából (10-10 pont) 
b) az alábbi tantárgyak közül három olyan tantárgyból, amely a tanuló számára a 

legkedvezőbb (10-10-10 pont) 
földrajz fizika történelem 
kémia biológia idegen nyelv 
 

2. A Központilag szervezett írásbeli vizsga eredménye 
Az írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai ismereteket, kompetenciákat mérő feladatlap 
megoldásából áll. (50-50 pont) 

 

A felvételi döntésnél azonos pontszám esetén előnyt jelent: Hátrányos helyzet (jogszabály szerint 
igazolható), testvér idejár vagy idejárt. 

Beszélgetés a tanulóval és szüleikkel: Egy külön időpontban történő személyes találkozás, 
amikor tájékozódunk a jelentkezés megalapozottságáról és beszélünk az alapítványi működés 
sajátosságairól. 

 

 

Amennyiben sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezik az iskolába, az igazgató egyéni 
eljárásrendet alkalmazhat a Köznevelési Törvény és a szakértői vélemény alapján. 
 
 
Az iskola alapítványi fenntartású intézmény, fenntartója a Neumann Iskola Alapítvány. Céljai ─ 
ennek megfelelően pedagógiai szolgáltatásai is ─ meghaladják az alapellátás szintjét, ezért a 
tanulók szüleitől működési költségekhez hozzájárulást kérünk az iskolai fejlesztések 
támogatásához. 
 
Jelentkezési határidő 
Az egységes követelmények szerint szervezett írásbelire: 2017. december 8. 
 
Arany János Tehetséggondozó Programra: 2017. december 12.  
A jelentkezési lapokat az iskola címére kell elküldeni. 

 

Az általános felvételi eljárás keretében az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a 
középfokú iskoláknak. A jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2018. február 19. 

 

 



A felvételi időpontja 

Az egységes követelmények szerint szervezett írásbeli a 6. és a 8. osztályos tanulóknak:
 2018. január 20. 10 óra 
Arany János Tehetséggondozó Program: 2018. január 19-20. 

 
Beszélgetés a tanulóval és szüleikkel:    2018. február 24. 9 óra 
 (Pótnap: 2018. február 27. 14 óra) 

A személyes találkozás a tanulóval és szüleivel a jelentkezés megalapozottságáról és az 
alapítványi működés sajátosságairól a felvételi pontszámokat nem befolyásolja. 

 

Nyílt napok: 2017. november 8-9. 8 órától,  
november 22-23. 8 órától. 

2018. január 10. 14:00 óra 
 

 
 

Részletesebb felvilágosítással szívesen állunk rendelkezésre személyesen vagy telefonon! 
Információk a honlapon: www.nejanet.hu 



Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 
 

 
 

EGRI PÁSZTORVÖLGYI Á LTALÁNOS ISKOLA ÉS  

GIMNÁZIUM  
 

3304 Eger, Pásztorvölgy út 25.  OM azonosító: 031607 
Telefon/Fax: 36-429-950 / 429-746 

Web: www.pasztorvolgyi.hu 

 
OM azonosító:  031607 
Cím:  3304 Eger, Pásztorvölgy út 25. 
Telefonszám/fax: 36/429-950  
E-mail: pvi@pasztorvolgyi.hu 
Honlap:  www.pasztorvolgyi.hu 
Igazgató: Kántor Zsolt  
Pályaválasztási felelős: Maczkó Mónika igazgatóhelyettes 
 
Kedves Nyolcadikos Barátunk! Tisztelt Szülő! 

1993-ban alapított, fiatalos lendületét azóta is őrző iskolánk már szép eredményeket tudhat 
magáénak a tanulás, a sport és a diákélet sok más területén. Még büszkébbek vagyunk azonban 
a „családias” jelzőre, amivel jellemezni szoktak minket, és szép hagyományainkra, amelyeket ez 
idő alatt sikerült kialakítanunk. Köszönhető ez a nyugodt környezet mellett az iskola felkészült és 
összetartó kollektívájának, akik mindnyájan egy közös célért dolgoznak: nyitott, kreatív, felelős 
személyiségű, az élet kihívásaira felkészült fiatalokat nevelni-oktatni. 

Oktató-nevelő munkánk leglényegesebb célja az, hogy tanulóink egyetemen, főiskolán 
továbbtanuljanak, így a kiemelten kezelt nyelvi- és informatikai ismeretek átadása mellett a 
továbbtanuláshoz szükséges tantárgyakból biztosítjuk az emelt szintű érettségire felkészítő 
oktatást. Végzőseink több mint 90%-a sikeresen tovább is tanul a felsőoktatásban. 

Mindezek mellett iskolánkban aktív diákélet folyik: cserekapcsolatok, táborok, diáknapi 
rendezvények, iskolaújság és még sok minden más színesíti a mindennapokat. 

Gimnáziumi tagozatunkon a 2018/2019. tanévben két középiskolai osztályt iskolázunk be. 

Az osztályok legfőbb jellemzői 

Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály: 
- Tagozatkód: 01 
- 20. tanéve működik sikeresen 
- Nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődik, 

ahol három csoportra bontva, heti 16 
órában angolt tanulnak diákjaink, emellett 
magyar, matematika és testnevelés órájuk 
van. 

- Az angol nyelvi órák mellett angolul, 
csoportbontásban tanulnak matematikát, 
informatikát és célnyelvi civilizációt 
(témakörei: országismeret, irodalom, 
történelem). 

A tanuló érettségi bizonyítványa megfelelő 
eredmény esetén felsőfokú „C” típusú 
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 
egyenértékű.

Angol nyelvi előkészítővel kezdődő 
osztály: 
- Tagozatkód: 02 
- 14. tanéve működik sikeresen 
- A nyelvi előkészítő évfolyamon a diákok 

heti 16 órában angol nyelvet, és 3 órában 
informatikát tanulnak két csoportban, 
emellett magyar, matematika, történelem 
és testnevelés órájuk van. 

- Emelt szintű oktatás keretében készülnek a 
tanulók az emelt szintű (középfokú 
nyelvvizsgával egyenértékű) angol nyelvi 
érettségi vizsgára. 

- Az informatika oktatása 5 éven keresztül, 
csoportbontásban folyik. 

 
 

mailto:pvi@pasztorvolgyi.hu
http://www.pasztorvolgyi.hu/


Mindkét osztályunk: 
- 5 évfolyamos 
- Felvehető: 30-30 fő 
- Nem előfeltétel az angol nyelv tudása! 
- A tanulmányok alatt második idegen nyelvként francia, német vagy orosz nyelv választható 

heti 3 órában. 
- Az összes évfolyamon anyanyelvű lektorok segíti a nyelvoktatást angol, orosz és francia 

nyelvekből. 
- Az utolsó két évfolyamon emelt szintű oktatás keretében választható tantárgyak: magyar, 

matematika, történelem, angol, német, francia, orosz, fizika, kémia, biológia, informatika, 
földrajz. 

- Testvériskolai viszonyt ápolunk egy-egy kárpátaljai, felvidéki magyar, angol, francia német 
szlovák és lengyel középiskolával, valamint szlovén, osztrák, olasz, norvég és spanyol 
kapcsolatokkal is rendelkezünk. Az így folytatott évenkénti diákcserék a nyelvoktatást 
segítésén túl rengeteg pozitív tapasztalattal szolgálnak a diákok számára. 

A felvételi eljárás 

A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik évfolyamosok számára szervezendő általános 
felvételi eljárás rendjével, melynek részleteit a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza. 

A felvételi eljárás során a sorrend kialakításánál az alábbiakat vesszük figyelembe: 
Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály: 
- a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. 

félévi osztályzatok alapján 
- a központilag kiadott egységes, 

kompetenciaalapú feladatlapokkal 
megszervezett magyar nyelvi és 
matematikai írásbeli vizsga eredménye 

a szóbeli meghallgatás eredménye 
(részletezve lentebb)

Angol nyelvi előkészítővel kezdődő 
osztály: 

- CSAK a tanulmányi eredmény a 7. év végi 
és 8. félévi osztályzatok alapján 

 

 
A tanulói jelentkezési lap iskolánkhoz való eljuttatásának határideje 2018. február 19. (hétfő)! 
 
Az írásbeli felvételi vizsga (csak a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályba történő 
jelentkezés esetén): 
- Időpontja 2018. január 20. (szombat) 1000. 
- A vizsga megírható nálunk vagy bármelyik 

intézményben, ahová a tanuló jelentkezik, és 
amely tart írásbeli vizsgát. 

- Amennyiben nálunk kívánja azt megírni, 
jelentkezését 2017. december 8-ig el kell hozzánk 
juttatnia az Oktatási Hivatal által kiadott lapon. Ha 
a jelentkező máshol írja meg az írásbeli vizsgát, 
intézményünk köteles annak eredményét 
elfogadni. 

- 2018. január 25-én (csütörtök) 1400-kor pótló 
írásbeli felvételit tehet az a tanuló, aki az előző 
írásbelin alapos ok miatt nem tudott részt venni. 

- Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjai 
megtekinthetőek az iskola titkárságán 2018. 
január 26-án 800 és 1600 között, és a hivatalos 
javítókulcstól eltérő értékelés esetén az 
értékelésre 2018. február 1-én 1600-ig észrevételt 
lehet tenni. A jelentkező kérelmére és költségére 
az iskola másolatot készít a kijavított 
dolgozatokról. 

- Az írásbeli vizsga eredményéről írásban tájékoztatjuk a vizsgázókat 2018. február 8-ig. 

A sajátos nevelési igényű vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulónak előzetes 

írásbeli kérésére: 

o az írásbeli felvételi vizsgán 
hosszabb felkészülési időt 
biztosítunk 

o lehetővé tesszük az iskolai 
tanulmányok során alkalmazott 
segédeszközök (pl. számítógép) 
használatát 

o az értékeléskor az értékelési 
rendszer adott részlete alól 
felmentést adunk a szakértői 
véleményben leírtak alapján 

o indokolt esetben engedélyezzük az 
írásbeli beszámoló felváltását (e 
tájékoztatóban leírtaktól eltérő) 
szóbeli beszámolóval. 



- Amennyiben a jelentkező nem nálunk írja az írásbeli felvételi vizsgát, kérjük, csatolja az 
eredményt tartalmazó értékelő lap hiteles másolatát a 2018. február 19-ig benyújtandó 
jelentkezési laphoz, a szóbeli meghallgatásra pedig hozza magával az eredeti lapot. 

A szóbeli meghallgatás (csak a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályba történő 
jelentkezés esetén): 
- Időpontja 2018. február 22. (csütörtök) 1400 vagy február 23. (péntek) 1400 vagy február 26. 

(hétfő) 1400. Kérjük, hogy csak indokolt esetben válasszák az utolsó két időpontot. 
- A szóbeli során a kommunikációs készséget értékeljük (világos, tagolt szöveg- és 

mondatszerkesztés; lényegkiemelés; logikus érvelés, megfelelő szóhasználat; érthető 
előadásmód). 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 
- A felvehető tanulók rangsora osztályonként az alábbi módon megszerezhető pontoktól 

függően áll össze: 
Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály 
(max. 180 pont): 
o a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. 

félévi magyar irodalom, magyar nyelvtan, 
matematika, történelem és idegen nyelvi 
osztályzatok összege, maximum 50 pont 

o az írásbeli vizsga feladatlaponként 
maximum 50-50 pont, összesen 
maximum 100 pont 

o a szóbeli meghallgatás maximum 30 pont 

Angol nyelvi előkészítővel kezdődő 
osztály: 
o CSAK a tanulmányi eredmény a 7. év 

végi és 8. félévi magyar irodalom, 
magyar nyelvtan, matematika, 
történelem és idegen nyelvi osztályzatok 
összege, maximum 50 pont 

 
- A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az 

alábbi szempontokat vesszük figyelembe az 
azonos teljesítményű tanulók rangsorolásánál, 
erősorrendben: 

1. halmozottan hátrányos helyzet 
2. egri lakó- vagy tartózkodási hely 
3. szerzett pontok összesen 
4. hozott pontok összesen; ha szükséges, ezen 

belül sorrendben a magyar, a matematika, a 
történelem és az idegen nyelv 7. év végi és 8. 
félévi jegyeinek összegei 

A tanulók értesítése, jogorvoslati eljárás: 
- A felvételi eredményét és a felvételi rangsort tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket 2018. 

március 9-én (péntek) kifüggesztjük iskolánk aulájában, és közzétesszük az iskola honlapján. 
- Az Felvételi Központtól kapott végleges felvételi jegyzék ismeretében a felvételi eljárás 

végeredményéről 2018. április 27-ig értesítjük a vizsgázót, aki a döntés ellen fellebbezhet az 
intézmény fenntartójánál. A jogorvoslati eljárás 2018. június 1-ig lezárul. 

 

Egyéb információk 

- 2017. november 23-án (csütörtökön) nyílt napot szervezünk, melynek keretében bemutatjuk 
az iskolát az érdeklődő diákoknak és szüleiknek. Igazgatói tájékoztató hangzik el 810-kor és 
1005-kor. 

- Kollégiumi elhelyezésre a város kollégiumaiban van lehetőség, az iskolának saját kollégiuma 
nincs. 

- Pályaválasztási felelősünk Maczkó Mónika igazgatóhelyettes 

 

 

A szóbeli meghallgatás témakörei: 

1. A családom 
2. A lakóhelyem nevezetességei, 
kulturális rendezvényei 

3. Az általános iskolám 
4. Hogyan töltöm a szabadidőmet, 
mit sportolok 

5. Kedvenc olvasmányaim, 
könyveim 

6. Hogyan tervezem a 
középiskolás éveimet 

7. Mivel szeretnék felnőttként 
foglalkozni 
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Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 
 

 
 

P ÁL Y AV ÁL AS Z T Á S ,  TO V ÁB B T AN U L ÁS  

P I AC K É P E S  S Z AK M A –  B I Z TO S  J Ö V Ő  

 

 

OM azonosító:  203035 
Cím:      3300 Eger, II. Rákóczi F. út 95/A 
Telefonszám:   36/536-060 
Honlap:     www.szent-lorinc.hu 
Főigazgató:     Fábri Eufrozina 
Tagintézmény vezető:   Palencsárné Kasza Marianna  
Pályaválasztási felelős:   Molnár József  tel.: 36/536-063 
 
 
Nyílt napok az iskolában: 
 
   2017. november 9. csütörtök 09:00 óra 
  2017.november 23. csütörtök 09.00 óra 
  2017. december 7. csütörtök 09:00 óra 
 

 

Kedves Érdeklődő Szülők és Diákok! 
 
 
Intézményünk széles képzési kínálatot nyújt a vendéglátás, a turisztika és a szépészet 
területén. 
Iskolánk 20 éves szakmai munkája bizonyítja, hogy tantestületünk mindent megtesz a nálunk 
tanuló diákok szakmára, érettségire való felkészítése érdekében. 
A kollégiumi ellátásra igényt tartó diákoknak a Bornemissza Gergely Szakgimnázium 
Kollégiumában tudunk helyet biztosítani. 
Cím: 3300 Eger, Kertész utca 128. 
 
 

A 2018/2019. tanévre 
az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,  

Szakközépiskolája és Kollégiuma az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kínálja: 
 
A képzés szintjei:  
- ágazati szakgimnáziumi képzés a 9-12. évfolyamon és erre épülő egyéves szakképzés; 
- szakképzés az 1/9-3/11. évfolyamon az általános iskolát végzetteknek; 
- szakképzés a 10. évfolyamot végzetteknek és érettségizetteknek az 1/11-2/12. évfolyamon; 
- szakképzés az érettségihez kötött szakmákban nem ágazati érettségi vizsgát szerzettek 
számára a 1/13-2/14. évfolyamon. 
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I. SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év) 
 
 
8001 Szakgimnázium (4+1 év) VENDÉGLÁTÓIPAR ágazat  
 
9-12. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy 
német) mellett vendéglátó szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. 
évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint 
vendéglátóipar szakmai ismeretek tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít 
felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen. Az érettségi vizsga keretében 
megszerezhető a PINCÉR szakma. Egy további tanév sikeres teljesítése után 
VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ végzettség megszerzésére nyílik alkalom. 
A szakgimnáziumban a 10. és 11. évfolyamot követően nyári összefüggő szakmai 
gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési kerettantervben meghatározott időkeretben. 
 
 
 
8002 Szakgimnázium (1 év nyelvi előkészítő után 4+1 év) TURISZTIKA ágazat 
 
9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályban az ágazati képzésnek megfelelő középszintű 
nyelvvizsga letételére készít fel. 
10-13. évfolyam általános közismereti képzés (első idegen nyelv angol, második idegen 
nyelv német) mellett turisztika szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 13. 
évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint 
turisztika szakmai ismeretek tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási 
továbbtanulásra az adott szakterületen. Az érettségi vizsga mellett, azzal egyidőben a 
SZÁLLODAI RECEPCIÓS szakma is megszerezhetővé válik. Egy további tanév és a 
középfokú nyelvvizsga sikeres teljesítése után TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ 
végzettség szerezhető meg az intézményben. 
A szakgimnáziumban a 10. és 11. évfolyamot követően nyári összefüggő szakmai 
gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési kerettantervben meghatározott időkeretben. 
 
 
 
8003 Szakgimnázium (1 év nyelvi előkészítő után 4+1 év) TURISZTIKA ágazat 
 
9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályban az ágazati képzésnek megfelelő középszintű 
nyelvvizsga letételére készít fel. 
10-13. évfolyam általános közismereti képzés (első idegen nyelv német, második idegen 
nyelv angol) mellett turisztika szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 13. 
évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint 
turisztika szakmai ismeretek tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási 
továbbtanulásra az adott szakterületen. Az érettségi vizsga mellett, azzal egyidőben a 
SZÁLLODAI RECEPCIÓS szakma is megszerezhetővé válik. Egy további tanév és a 
középfokú nyelvvizsga sikeres teljesítése után TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ 
végzettség szerezhető meg az intézményben. 
A szakgimnáziumban a 10. és 11. évfolyamot követően nyári összefüggő szakmai 
gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési kerettantervben meghatározott időkeretben. 
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8004 Szakgimnázium (4+1 év) SZÉPSÉGIPAR ágazat -FODRÁSZ 
 
9-12. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy 
német) mellett szépségipar szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. 
évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint 
szépészet ismeretek tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási 
továbbtanulásra az adott szakterületen. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető a 
fodrász képzés esetében a FÉRFI FODRÁSZ-BORBÉLY szakma.  
Egy további tanév sikeres teljesítése után a FODRÁSZ végzettség megszerzésére van 
lehetőség.  
A szakgimnáziumban a 10. és 11. évfolyamot követően nyári összefüggő szakmai 
gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési kerettantervben meghatározott időkeretben. 
 
 
8005 Szakgimnázium (4+1 év) SZÉPSÉGIPAR ágazat KOZMETIKUS 
 
9-12. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy 
német) mellett szépségipar szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. 
évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból, valamint 
szépészet ismeretek tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási 
továbbtanulásra az adott szakterületen. Az érettségi vizsga keretében megszerezhető a 
kozmetikus szakma esetében a SZÉPSÉGTANÁCSADÓ szakma. 
Egy további tanév sikeres teljesítése után KOZMETIKUS végzettség megszerzésére van 
lehetőség. 
A szakgimnáziumban a 10. és 11. évfolyamot követően nyári összefüggő szakmai 
gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési kerettantervben meghatározott időkeretben. 
 
 

II. SZAKKÖZÉPISKOLA (3 év) 
 
A teljes képzési időben közismereti oktatás és (idegen nyelvi választási lehetőség angol, 
német), szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyik. Sikeres szakmai bizonyítvány 
megszerzése a következőkben felsorolt munkakörök betöltésére jogosít, valamint igény 
esetén további 2 tanév sikeres teljesítése után érettségi bizonyítvány szerezhető.  
 
KÓD  Szakma neve     OKJ szám 
 
8006 Pincér      34 811 03 
8007 Szakács (ösztöndíjas szakma)  34 811 04 
 
A szakmai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság megléte. A vizsgálatok elvégzésének 
tervezett időpontja 2018. május 01. és 30. között külön értesítés alapján. Az előzetesen 
felvételt nyert, de a választott szakmára orvosilag nem alkalmas tanulók részére az iskola 
képzési rendszerében más szakmában továbbtanulási lehetőséget biztosítunk.  
 
Azon tanulók számára is van továbbtanulásra lehetőség, akik a Nemzeti Köznevelésről szóló 
módosított 2011. évi CXC. törvény 4. § (25) szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral: 

o súlyos tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai készségek kevert 
zavara) 

o súlyos figyelem zavar 
o súlyos magatartás - szabályozási zavar 

 
valamint az Nkt. 4.§ (13) ab pontja értelmében beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdenek. 
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A különleges bánásmódot igénylő tanulók Nkt.-t módosított 2012. évi CXXIV. tv. 17 § 
értelmében, amennyiben szakértői szakvélemény alátámasztja, illetve amennyiben a 
szakmai vizsgakövetelményekkel összhangban áll, tantárgyi mentességgel élhetnek.  
Kérjük az általános iskolákat a tanulók felvételi jelentkezési lapjaival együtt a 
Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői véleményét is jutassák el számunkra.  
 
 
A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik! 
Felvételi pontok számítása, a rangsorolás alapja valamennyi beiskolázási kódszámon: 
az általános iskola 5., 6., 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (maximum 50 pont). 
 
 
Adategyeztetés, személyes találkozó a felvételizőkkel: 
 
 
 2018. március-1-én 13.00 (nyelvi előkészítő számára) órától, majd 2-án 08:00 -
14:00 (egyéb képzésre jelentkezők) 
 2018. március 9-én 08:00-12:00 (tartalék nap) 
 

 
Az adategyeztetésen való megjelenés minden jelentkező számára kötelező,  

erről külön értesítést nem küldünk! 
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Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást 
Végző Iskola és Kollégium 

 

OM azonosító:             038521 
Telefon:              06 36 411-933 
Fax:               06 36 427-432 
E-mail:              igazgato@szalaparti-eger.sulinet.hu 
Honlap:              www.szalaparti-eger.sulinet.hu 
Intézményvezető neve:            Hornyeczki Lászlóné 
Pályaválasztási felelős neve:           Hornyeczki Lászlóné 
 

Intézményünk az alábbiakban bemutatott tovább tanulási lehetőséget tudja nyújtani az 
általános iskola 8. évfolyamán végzett középsúlyos értelmi fogyatékos, vagy autizmus 
spektrumzavarral küzdő, vagy enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak. 
 
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 
9-10. évfolyam 
 Középsúlyos értelmi fogyatékos, vagy autizmus spektrumzavarral küzdő, vagy a 

szakképzésből kimaradt, de diagnosztikailag még enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
felkészülhetnek a 11-12. évfolyamon történő gyakorlati jellegű oktatásra. 

  
Tanulmányi idő: 2 év. 
Felvehető létszám: 13 fő. 

 
A tanulók felvételének feltételei: 
 
A képzésben az a tanuló vehet részt, aki a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága 
jogerős szakvéleményével rendelkezik, és az általános iskola 8. osztályát elvégezte. 
 
11-12. évfolyam 
 Középsúlyos, autizmus spektrumzavarral küzdő, vagy a szakképzésben sikertelenül 

teljesítő enyhe értelmi fogyatékos tanulók a készségfejlesztő iskola 11-12. 
évfolyamain tanulnak tovább. Az önálló életkezdéshez való felkészülést, a munkába 
állást lehetővé tevő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása 
történik.  
Tanulmányi idő: 2 év 
Felvehető létszám a 11. évfolyamra: 13 fő 
A gyakorlati modulok oktatása kis létszámú csoportokban történik. 
A tanulók szakmai gyakorlati csoportokba sorolásánál figyelembe vesszük a tanulók 
érdeklődését, képességeit és a szülői kérelmeket. 

  
A tanulók felvételének feltételei: 
A képzésben az a tanuló vehet részt, akik a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága 
szakvéleménye alapján középsúlyos értelmi fogyatékos vagy diagnosztikailag enyhe értelmi 
fogyatékos, és a szakképzésből kimaradt; valamint a 16. életévét betöltötte és egészségügyi 
állapotában a képzéssel kapcsolatos egészségügyi kizáró tényező nem áll fenn. 
Egészségügyi és munka alkalmassági vizsgálat pl. a vegyszerekkel történő munka, a poros, 
esetleg allergén tünetek megjelenésének lehetősége miatt is javasolt. 

http://www.szalaparti-eger.sulinet.hu/
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A szakmai gyakorlati oktatás választható modulcsoportjai, és óraszámai a 11. évfolyamon: 
 

01 Textil és fonalmentő 10 óra, szövött tárgy készítő 8 óra, habilitációs célú 
munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére 4 óra. 

02 Kert és parkápoló 14 óra, udvaros 4 óra, irodatechnikai eszközök használata 4 
óra 

 
Lehetőség szerint külső munkahely jellegű gyakorlási lehetőségeket is nyújtunk, hogy 
tanulóink megtapasztalhassák a munkába járás, munkahelyi légkör, rendszeres 
munkavégzés, szociális beilleszkedés, stb. azon mozzanatait, amelyeket tanműhelyben, 
intézményi környezetben nem áll módunkban elsajátíttatni. 
 
A képzés végén a tanulók vizsgát tesznek, tanúsítványt kapnak. 
 
Tervezett nyílt nap időpontja: 2016. február 09. 
 
Munkanapokon előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást nyújtunk. 
 
Az intézményben kollégiumi ellátást tudunk nyújtani a vidéki tanulóknak. 
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Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 
 
 

Om azonosító: 031598 
Cím:  3300 Eger, Ifjúság út 2. 
Telephely kódja: 001 
Telefon: 36/324-808 
Fax: 36/324-909 
Honlap: szilagyi-eger.hu 
Az igazgató: Gönczi Sándor 
A pályaválasztási felelős: Árvai Hilda   36/517-543 
 

Az intézményen belüli szakok egyéni azonosító száma: 
 

0001 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás angol nyelvből 
  Felvehető létszám: 33 fő 

0002 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű képzés magyar nyelv és 
irodalom, történelem  tárgyakból.  
  Felvehető létszám: 17 fő 

0003 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás matematika, 
informatika tantárgyakból.   
  Felvehető létszám: 33 fő 

0004 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás biológia, kémia 
tantárgyakból 
  Felvehető létszám: 33 fő 

0005 4 évf., kerettantervre épülő helyi tanterv, általános tantervű oktatás, emelt 
óraszámú oktatás informatikából.  
 Felvehető létszám: 16 fő 

0006 5 évf., Arany János Tehetséggondozó Program, emelt szintű oktatás angol 
nyelv, informatika tantárgyból  
 Felvehető létszám: 34 fő 

 
A 2018/2019-as tanévre a beiskolázást az alábbiak szerint tervezzük: 

- Az angol nyelv iránt érdeklődőknek speciális angol tagozatot szervezünk. A tagozaton 
az angol nyelvet heti 6 órában tanítjuk. Célja a nyelv beszédszintű ismerete, felkészítés 
közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára, az emelt szintű érettségire és a különböző értelmiségi 
pályákra. 

- A nagy érdeklődésre való tekintettel indítjuk a következő tanévben is a humán tantervű 
tagozatot, ahol a magyar nyelv és irodalom, a történelem tantárgyak kapnak emelt 
óraszámot. Az idegen nyelv tanítása szintén emelt óraszámban folyik, és lehetőséget ad 
állami nyelvvizsgára való felkészülésre. Az ezen tantárgyak iránt érdeklődők sok 
irányban tanulhatnak tovább: pl. pedagógia, pszichológia, jog, közgazdaságtan, néprajz 
stb. 

 Minden évben népszerűek az emelt óraszámú természettudományos képzést biztosító 
reál tagozataink.  

- A matematika, informatika specializációt a közgazdasági, műszaki egyetemekre 
készülőknek ajánljuk. Emelt óraszámú képzésben sikeresen felkészülhetnek a 
legszínvonalasabb képzést nyújtó egyetemeken, főiskolákon folytatott tanulmányokra, 
illetve jártasságot szereznek programozásban is.  
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- A másik csoportba a biológia és kémia iránt érdeklődő tanulókat várjuk, akik az emelt 
óraszámban nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásukat is fejleszthetik a 
laboratóriumi gyakorlatok segítségével. Ez jól megalapozza az orvosi, egészségügyi, 
vegyészmérnöki, környezetvédelmi irányú továbbtanulást. 

- Azoknak a tanulóknak, akik még nem tudták eldönteni, hogy milyen irányban tanulnak 
tovább a középiskola elvégzése után, az általános tantervű képzést javasoljuk. 
Napjaink legfőbb követelményeinek szeretnénk megfelelni azzal, hogy a széleskörű 
általános alapozáson túl ebben a képzési formában az informatikát és az idegen 
nyelveket emelt óraszámban oktatjuk. 

- Ebben a tanévben is indul az Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő 
osztálya. A program 5 éves. Célja, hogy a régió tehetséges, de hátrányos, ill. nehéz 
körülmények között élő tanulóit korszerű pedagógiai eszközökkel fölkészítsük az ECDL 
vizsgára, az angol nyelvvizsgára, valamint az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra. A 
program lehetőséget nyúlt a jogosítvány megszerzésére is. Az első, az előkészítő év a 
gimnáziumi képzés megalapozása, mindenekelőtt magyar nyelv- és irodalomból, 
matematikából, angol nyelvből és informatikából. 

- A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium a tehetséggondozást a sport területén is 
kiemelten fontos feladatának tartja: várjuk a kiemelkedő sporttehetségeket. Bármely 
tagozatunkra nyernek felvételt, segítjük őket abban, hogy minél eredményesebben 
készüljenek a versenyekre, minél sikeresebben versenyezzenek. Szükség esetén egyedi 
elbírálás szerinti kedvezményeket (pl. egyedi tanrendet) biztosítunk számukra. 

 
A felvételi eljárások formái, módjai, határidők:  

 

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, az egységes írásbeli vizsga és a 
szóbeli meghallgatás eredménye alapján történik. A tanulmányi eredmények 
meghatározásánál a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyek kerülnek beszámításra az alábbi 
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 
természettudományos tárgy (fizika, vagy biológia, vagy kémia). 

Az egységes írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje:  2017. december 8.  
A jelentkezési lapokat a gimnázium címére kell elküldeni. 

Az egységes írásbeli vizsga helye és ideje:  
Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Eger, Ifjúság u. 2), 2018.01.20. 10.00 óra  

Az egységes írásbeli vizsga dolgozatát megtekinthetik és eredményét személyesen (szülő, 
felvételiző) vagy meghatalmazott útján 2018.01.26-án 8:00-16:00 óra között vehetik át. 

 

A szóbeli felvételi elbeszélgetések 2017. február 22-28. között  
14 órától kezdődnek. 

A jelentkezési lapok érkezésének, feldolgozásának sorrendjében az elbeszélgetés pontos 
időpontjáról tájékozódjanak a gimnázium weboldalán, illetve telefonon vagy e-mail-ben 
értesítjük önöket. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon jelöljenek meg vezetékes és/vagy 
mobiltelefonos elérhetőséget, e-mail címet is!  

tárgya:  speciális angol tagozat: angol nyelvből  
 humán tagozat: magyar nyelvből, irodalomból vagy történelemből  
 reál tagozat matematika, informatika specializáció: matematikából 
 reál tagozat biológia, kémia specializáció: biológiából vagy kémiából 
 általános tagozat: magyar nyelvből, irodalomból vagy matematikából  
A témakörök megtalálhatóak az iskola honlapján.  
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A felvételi kérelmek elbírálásának szempontjai: 
a) Általános iskolai tanulmányi eredmények: 25 pont 
b) Központilag kiadott egységes írásbeli vizsga eredménye: 50 pont 
c) Szóbeli meghallgatás eredménye: 25 pont 

Azonos pontszám esetén előnyt jelent: Hátrányos helyzet (jogszabály szerint igazolható). 
 

 
A jelentkezési lapok beadásának határideje:        2018. február 19.  kivéve 
az Arany János Tehetséggondozó Programra a jelentkezés határideje:        2017. 
december 12. 
A programba jelentkezők is egységes írásbeli vizsgát tesznek, amelyre 2017. december 8-
ig kell jelentkezniük. A jelentkezési lapokat az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium címére 
kell elküldeni. A Tehetséggondozó Programba történő felvételi az általánostól eltérő időben 
és formában történik. A pályázati eljárás részleteiről tájékozódhatnak a gimnáziumunk 
honlapján, illetve személyesen (Antal Andrea programkoordinátornál) vagy telefonon az 
intézményben.  
 
 
Nyílt napok időpontjai:  2017. október 17-én,  

  2017. november 22-én 
de. 9 órától általános tájékoztató, 10 órától a tanulók szaktárgyi órákat tekinthetnek 
meg, illetve a szülőknek AJTP tájékoztató. Ezeken a napokon 16:30-tól várjuk azokat 
érdeklődő szülőket, akik egyéb elfoglaltságaik miatt a délelőtti időpontban nem tudják 
intézményünket felkeresni. 

 
Oktatott idegen nyelvek: Minden tanuló két idegen nyelvet tanul 4 éven keresztül. 
Választható idegen nyelvek: angol nyelv: kezdő, haladó és speciális tagozat  
továbbá német, francia, spanyol, orosz. /A csoport(ok) megfelelő számú jelentkező esetén 

indulnak./ 
 
Kollégiumi lehetőség: az iskola saját kollégiummal rendelkezik, ahol lányok és fiúk 
elhelyezésére is lehetőségünk van. 
 
Emelt szintű érettségire való felkészítés: Valamennyi közismereti tárgyból biztosítjuk az 
emelt szintű érettségire való felkészülés lehetőségét. Ezt segíti a 11. és 12. évfolyamon 
választható emelt óraszámú oktatás. 
 
Egyéb információ: Igény szerint informatikából ECDL vizsgára felkészítő csoportokat is 
szervezünk és vizsgáztatunk. Intézményünk Origó nyelvvizsgaközpontként működik. 
Tehetséggondozó munkánk elismeréseként iskolánk 2010 óta Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont. 
 
A felvételivel kapcsolatos minden kérdésben részletes felvilágosítással szívesen 
állunk rendelkezésre. 
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Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és 
Kollégium 

 

 
 
 

OM azonosító:    031617 
Cím:   3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. 
Telefon:    36/311-211, 36/515-115 
Fax:   36/515-116 
E – mail:    wigner@wigner.sulinet.hu 
Honlap:   www.wignerkozepiskola.hu 
Igazgató:    Busák István 
Pályaválasztási felelős:   Hegyi Tibor 

 

Képzési profilunk: 

A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium a szakgimnáziumi 
képzés keretében érettségire és az azt követő továbbtanulásra készít fel. Alapvetően a 
műszaki és katonai felsőoktatás vagy az érettségi utáni szakképzés tanulóink célja, de a 
Wignerben megszerezhető innovativitás és kreativitás alapja az életben való biztos 
boldogulásnak is. Az iskolánk által biztosított többletórák, fakultációk, szakkörök 
hatékonyan támogatják ezeknek a céloknak az elérését.  

Szakgimnáziumi képzéseinkben tanulóink a gyakorlatorientált oktatásnak 
köszönhetően olyan szaktudást szereznek, amellyel növelhetik munkaerőpiaci 
lehetőségeiket. A szakmai ágazati képzéseknek megfelelően diákjaink kötelezően szakmai 
érettségi vizsgát tesznek. A tanműhelyeikben szerzett szakmai tudás hatalmas előnyt 
jelent a munkaerőpiacon más iskolák tanulóival szemben.  

A katonai tagozat keretében a tiszti, illetve tiszthelyettesi továbbtanulás irányába 
segítjük tanulóinkat elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával. Kiváló kapcsolatokat 
ápolunk a Magyar Honvédség intézményeivel, alakulataival. Támogatónk a szentendrei 
Altiszti Akadémia dandárja.  

A reál tagozatunkat kifejezetten a felsőoktatásba készülőknek ajánljuk. A matematika 
és fizika emelt óraszámú oktatása sikeresen felkészíti tanulóinkat az emelt szintű 
érettségire, ezáltal a továbbtanulásra.  

A nyelvi előkészítő osztályban a 9. évfolyam előtti évben idegen nyelvből intenzív nyelvi 
felkészítést kapnak a tanulók. Folytatásaként a tizedik–tizenharmadik évfolyamokon emelt 
óraszámú oktatás keretében biztosítjuk a lehetőséget a tanulóknak az emelt szintű érettségi 
vizsga letételére.  

A Wigner Középiskola magán köznevelési intézmény, fenntartója a Wigner Iskola 
Közalapítvány. A képzés minőségének és színvonalának emelt szintű biztosításához a 
szakképző iskola térítési díjat szed, melynek mértéke 60 000 Ft/tanév. 

mailto:wigner@wigner.sulinet.hu
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Honnan tudod, hogy a Wigner Középiskola az ideális választás számodra? 
 fontosnak tartod a jövőd, 
 kulturált környezetben szeretnél tanulni, 
 érdeklődsz a műszaki területek iránt, 
 vállalkozó szellemű vagy, szeretnéd magad több területen kipróbálni, 
 innovatív, kreatív ember szeretnél lenni, 
 a műszaki felsőoktatásba készülsz, és olyan alapot szeretnél, amely segítségével 

nem csak bejutsz oda, de el is végzed azt, 
 szíveden viseled a honvédelem ügyet, szeretnél megismerkedni annak 

hagyományaival és szokásaival, altiszti vagy tiszti pályára készülsz, 
 mindenképpen szakmát szeretnél tanulni, modern technikai környezetben, 
 szeretnél egy jó közösség tagja lenni, középiskolás éveidet izgalmasan szeretnéd 

eltölteni. 
 

Tanulmányi területeink a 2018/2019. tanévre: 
 

3) 0001 Szakgimnáziumi képzés, gépészet ágazat, általános tagozat: 
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 12. 

évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati tantárgyból. 

 

4) 0002 Szakgimnáziumi képzés, gépészet ágazat, katonai tagozat: 
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 12. 

évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati tantárgyból. Az ide 

jelentkezők katonai alapismereteket tanulnak, melyből érettségi vizsgát is 

tehetnek. Sokrétű katonai tematikájú program segítségével felkészülnek az 

altiszti, tiszti továbbtanulásra. A tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 

5) 0003 Szakgimnáziumi képzés, gépészet ágazat, reál tagozat: 
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 12. 

évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati tantárgyból. Emelt 

szintű matematika és fizika oktatás. Lehetőséget biztosítunk a kiemelt tantárgyak 

emelt szintű érettségi vizsgájának megszerzésére. 

 

6) 0004 Szakgimnáziumi képzés, villamosipar-elektronika ágazat, általános 
tagozat: 

4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 12. 

évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati tantárgyból. 

 

7) 0005 Szakgimnáziumi képzés, villamosipar-elektronika ágazat, katonai tagozat: 
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 12. 

évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati tantárgyból. Az ide 

jelentkezők katonai alapismereteket tanulnak, melyből érettségi vizsgát is 

tehetnek. Sokrétű katonai tematikájú program segítségével felkészülnek az 

altiszti, tiszti továbbtanulásra. A tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 

8) 0006 Szakgimnáziumi képzés, villamosipar-elektronika ágazat, reál tagozat: 
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 12. 

évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati tantárgyból. Emelt 

szintű matematika és fizika oktatás. Lehetőséget biztosítunk a kiemelt tantárgyak 

emelt szintű érettségi vizsgájának megszerzésére. 
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9) 0007 Szakgimnáziumi képzés, informatika ágazat, általános tagozat: 
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 12. 

évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati tantárgyból. 

 

10) 0008 Szakgimnáziumi képzés, informatika ágazat, katonai tagozat: 
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 12. 

évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati tantárgyból. Az ide 

jelentkezők katonai alapismereteket tanulnak, melyből érettségi vizsgát is 

tehetnek. Sokrétű katonai tematikájú program segítségével felkészülnek az 

altiszti, tiszti továbbtanulásra. A tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 

11) 0009 Szakgimnáziumi képzés, informatika ágazat, reál tagozat: 
4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 12. 

évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati tantárgyból. Emelt 

szintű matematika és fizika oktatás. Lehetőséget biztosítunk a kiemelt tantárgyak 

emelt szintű érettségi vizsgájának megszerzésére. 

 

12) 0010 Szakgimnáziumi képzés, gépészet ágazat, nyelvi előkészítő osztály: 
5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés 

során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi érettségi 

felkészítéssel. 13. évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati 

tantárgyból. 

 

13) 0011 Szakgimnáziumi képzés, villamosipar-elektronika ágazat, nyelvi előkészítő 
osztály: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés 

során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi érettségi 

felkészítéssel. 13. évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati 

tantárgyból. 

 

14) 0012 Szakgimnáziumi képzés, informatika ágazat, nyelvi előkészítő osztály: 
5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés 

során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi érettségi 

felkészítéssel. 13. évfolyam végén kötelező szakmai érettségi vizsga az ágazati 

tantárgyból. 

 

 

Kollégium: 

Saját, felújított kollégiumunkban minden felvételt nyert fiú elhelyezésére lehetőség van. 
 

 

Nyílt nap: 2017. november 24., 9:00 órától 

A nyílt nap alkalmával megismerkedhetnek az iskola képzéseivel, megtekinthető az 

iskola és a kollégium épülete, szaktantermei, kollégáink és az intézmény vezetője 

válaszolnak a felmerülő kérdésekre. 

 

A nyílt napon kívül előzetes egyeztetés után az érdeklődők rendelkezésére áll az 
iskola pályaválasztási felelőse és igazgatója is. 
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Felvételi információk:  

A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 6–7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv; és a 7. év végi és 8. félévi fizika tantárgyakat 

vesszük figyelembe. 

 

 Elérhető pontszám: 70 pont  

 Jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2018. február 19. 

 Alkalmassági vizsga (csak katonai tagozaton): 2018. március 06. 14.00 óra 

 
Felvétel a reál tagozatos képzésre (0003, 0006, 0009. tanulmányi terület): 

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, és az egységes központi 
írásbeli vizsga alapján történik. 
A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 6–7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv; és a 7. év végi és 8. félévi fizika tantárgyakat 

vesszük figyelembe. 

 

 Elérhető pontszám:170 pont (általános iskolából hozott pontszám:70 pont, 

központi írásbelin szerezhető pontszám: 100 pont) 

 Jelentkezési határidő a központi írásbelire: 2017. december 08. 

 A központi írásbeli időpontja: 2018. január 20. 10.00 óra 

 Igazolt akadályoztatás (betegség, megjelenés hatóságok előtt, stb.) esetén 

pótfelvételire adunk lehetőséget. A pót-írásbeli időpontja: 2018. január 25. 

14.00 óra 

 Az írásbeli megtekintésének időpontja: 2018. január 26. 8.00–16.00 óra 
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HATVANBAN 
 
 

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium 
 

OM azonosító: 201477 
Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
E-mail:  titkarsag@bajza.hu 
Honlap:  www.bajza.hu 
Telefonszám:  37/341-455 
Fax: 37/341-455 
Igazgató:  Tóth Attiláné Deák Andreaé 
Pályaválasztási felelős: Pölös-Marton Zsófia 
 
 

Négyévfolyamos gimnáziumi oktatás 

0001 kódszám: emelt szintű matematika és fizika csoport 

- Emelt óraszámú matematika- és fizika oktatás csoportbontásban. 

- Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv. 

0002 kódszám: emelt szintű biológia és kémia csoport 

- Emelt óraszámú biológia- és kémia oktatás csoportbontásban. 

- Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv. 

0003 kódszám: emelt szintű angol nyelvi csoport - haladó 

- Emelt óraszámú angol oktatás csoportbontásban. 

- Második idegen nyelv: német nyelv. 

0004 kódszám: emelt szintű német nyelvi csoport – kezdő és/vagy haladó 

- Emelt óraszámú német oktatás csoportbontásban. 

- Második idegen nyelv: angol nyelv. 

0005 kódszám: humán tantervű csoport 

- Emelt óraszámú magyar és történelem oktatás csoportbontásban. 

- Idegen nyelv: angol nyelv és francia nyelv. 

0006 kódszám: emelt szintű angol nyelvi csoport - kezdő 

- Második idegen nyelv: spanyol nyelv. 

0007 kódszám: emelt szintű informatika csoport 

- Emelt óraszámú informatika- és matematika oktatás. 

- Idegen nyelv: angol nyelv és spanyol nyelv. 

0008 kódszám: emelt szintű általános csoport - kezdő 

- Idegen nyelv: angol nyelv és francia nyelv. 

 

Pályaválasztási nyílt napok: 2017. november 21-22. 
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Felvételi követelmények: 

A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények, haladó angol és német 
tagozatra a szóbeli meghallgatás és a központi írásbeli felvételi vizsga 
eredményessége alapján rangsoroljuk. 

 

Felvételi meghallgatások időpontjai 2018.február 22– 2018. március 13. 

 

Egyéb információk 

Felszereltség 

Szaktantermek: 

 kémiai előadó 

 fizikai előadó 

 történelem szaktanterem 

 angol nyelv szaktanterem 

 német nyelv szaktanterem 

 spanyol-francia nyelv szaktanterem 

 informatika szaktantermek 

 Öveges labor termek 

 tornaterem 

Műfüves pálya 

Kimagasló eredményeket elérő tanulóinkat alapítványi díjakkal és egyéb 
elismerésekkel jutalmazzuk: 

 Évfolyamelső cím 

 Az év diákja cím 

 Bajza-gyűrű 

 Gersch Alapítvány díja 

 Braun Alapítvány díja 

 Vashegyi Alapítvány díja 

 Vajda Alapítvány díja 

 Braun vándordíj 

 Leoni díj 

 Németi Gábor díj 

 Q.E.D. Alapítványi Díj 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

 Gólyatábor 

 Tehetséggondozó szakkörök 

 Tudományos diákkör 

 Énekkar 

 Irodalmi Önképző Kör 

 Rajzszakkör 

 Sportolási lehetőség 

 Természetjárás 
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 Önismereti kör 

 Tanulmányi kirándulások 

 Iskolarádió 

 Színjátszó kör 

 Iskolaújság 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

A testvérvárosaink intézményeivel szoros kapcsolatot ápolunk. 

Rendszeres nemzetközi projektjeink: 

- Német-magyar diákcsere (németországi testvériskola: Kitzingen) 
- Német nyelvi tábor 
- Angliai országismereti kirándulás 
- Spanyol nyelvi tábor Costa Braván 
- Franciaországi országismereti utazás 
- Diákcsere az AFS Magyarország szervezésében 
- Erasmus+ program 
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Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 
 
P ÁL Y AV ÁL AS Z T Á S ,  TO V ÁB B T AN U L ÁS  

P I AC K É P E S  S Z AK M A –  B I Z TO S  J Ö V Ő  

 
 

OM azonosító:   203035 
Cím:   3000 Hatvan, Vécsey út 2./a.  
Telefonszám/fax:  37/342-844 
E-mail:  damjanich.hatvan@gmail.com 
Honlap:   www.diszi.hu 
Főigazgató:  Fábri Eufrozina  
Tagintézmény vezető:  Románné Kolozsi Andrea Mónika 
Pályaválasztási felelős:  Szabó-Bérces Katalin 
  Románné Kolozsi Andrea Mónika 
 

Nyílt napok: 2017. november 20-22. 
8:00-14:00 óra között 

az intézmény aulájában 
 

AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI SZERKEZETE 

I. SZAKGIMNÁZIUM 
 

Egyedi 
kódszám 

Ágazati besorolás Megnevezés 
(érettségi után, 13. évfolyamon) 

5500 
Egészségügy 

Gyakorló mentőápoló 

5501 Gyakorló ápoló 

 

Egyedi 
kódszám 

Ágazati besorolás Megnevezés 
(érettségi után, 13. évfolyamon) 

5502 Gépészet Mechatronikai technikus 

 

Egyedi 
kódszám 

Ágazati besorolás Megnevezés 
(érettségi után, 13. évfolyamon) 

5503 Informatika Műszaki informatikus 

 

Egyedi 
kódszám 

Ágazati besorolás Megnevezés 
(érettségi után, 13. évfolyamon) 

5504 
Közlekedésgépész 

Autóelektronikai műszerész 

5505 Autószerelő 

 

Egyedi 
kódszám 

Ágazati besorolás Megnevezés 
(érettségi után, 13. évfolyamon) 

5506 
Közlekedés, szállítmányozás és 
logisztika 

Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző 
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A szakgimnáziumban a közismereti oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és 
gyakorlati oktatás is folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. A 12. évfolyam végén 
érettségi vizsgát tesznek magyarból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből és 
szakmai tantárgyból. Ezután felsőoktatási intézményben folytathatják tanulmányaikat vagy a 
13. évfolyamon 1 év alatt az adott szakképesítést megszerezhetik. 
 
Választható idegen nyelv: angol, német 
 

Felvételi vizsgát az iskola nem tart, a felvétel tanulmányi eredmény alapján 
történik. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az általános iskola 5., 6., 7. osztály tanév végi, 
és a 8. osztály félévi osztályzatait. Hangsúlyozottan figyelembe vesszük a magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, és idegen nyelvi jegyeket. 

 
Feltételek: 
 
- 8. osztály elvégzése 

– egészségügyi alkalmasság vagy pályaalkalmasság, vagy mind a kettő megléte 
 

 
II. SZAKKÖZÉPISKOLA 

 
GÉPÉSZET, KÖZLEKEDÉS 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5511 34 582 03 Épület-és szerkezetlakatos 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5512 34 521 03 Gépi forgácsoló 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5513 34 521 05 Gyártósori gépbeállító 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5514 34 521 06 Hegesztő 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5515 34 521 04 Ipari gépész 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5516 34 582 09 
Központi fűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5517 34 582 12 
Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő 
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Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5518 34 582 05 
Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5519 34 525 06 Karosszérialakatos 

 
 

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA 
 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5520 34 522 02 
Elektromos gép- és 
készülékszerelő 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5521 34 522 04 Villanyszerelő 

 
FAIPAR, ÉPÍTÉSZET, MŰVÉSZET 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5531 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5532 34 582 07 
Kőfaragó, műköves és 
épületszobrász 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5533 34 582 13 Burkoló 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5534 34 582 14 Kőműves 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5535 34 582 10 Szárazépítő 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5536 34 543 02 Asztalos 

 
KÖNNYŰIPAR 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5541 34 542 04 Férfiszabó 
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Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5542 34 542 06 Női szabó 

 
KERESKEDELEM-MARKETING, ÉLELMISZERIPAR, VENDÉGLÁTÁS 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5551 34 341 01 Eladó 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5552 34 541 05 Pék 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5553 34 811 06 Fogadós 

 
VEGYIPAR 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5560 34 521 09 Műanyagfeldolgozó 

 
INFORMATIKA 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5570  34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó 

 
A szakmai képzés 3 éves. A tanulók az elméleti és gyakorlati oktatás mellett 

közismereti tantárgyakat is tanulnak. A 3. év végén szakmai vizsgát tesznek. A vizsga után 
lehetőségük van 2 év alatt az érettségi megszerzésére, vagy más szakmák elsajátítására. 
 
A képzés feltételei: 
 

– 8. osztály elvégzése 
– egészségügyi alkalmasság vagy pályaalkalmasság vagy mind a kettő megléte 

 
Választható idegen nyelv: angol, német 
Felvételi vizsgát az iskola nem tart, a felvétel tanulmányi eredmény alapján 

történik. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az általános iskola 5., 6., 7. osztály tanév végi, 
és a 8. osztály félévi osztályzatait. Hangsúlyozottan figyelembe vesszük a magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, és idegen nyelvi jegyeket. 
 

SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM 
 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5580 21 215 02 Mézeskalács-készítő 

 

Egyedi 
kódszám 

OKJ szám Megnevezés 

5581 21 542 02 Textiltermék-összeállító 
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 A képzést követően tanulmányaikat a szakközépiskolában folytathatják. 
 

SZAKMÁVAL RENDELKEZŐK KÉT ÉVES SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 
 
A szakma megszerzését követően érettségi megszerzésére is lehetőség van, 

nappali rendszerű képzésben. 
 
A képzés szervezeti kerete: 2 évfolyamos, középiskolai képzés, előképzettséget 
beszámítunk. 
A képzés munkarendje: nappali munkarend szerinti oktatás. 
A tanulók felvétele: a nappali munkarend szerinti oktatásra felvehető, aki 
szakközépiskolában szakmát szerzett. 
 
Felvételi vizsgát az iskola nem tart. A jelentkezések számának függvényében a felvétel 
tanulmányi eredmény alapján történik. Jelentkezési lapot az iskola titkárságán lehet kérni. 
Választható idegen nyelv – a jelentkezők számától függően – angol, német. 
 

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS 
 
Felvételi vizsga nincs, jelentkezési lap az iskola titkárságán kérhető vagy az internetről 
letölthető. 
 

ágazati besorolás OKJ szám szakma megnevezése 

13. évfolyam  14. évfolyam 

Egészségügy 
54 723 01 Gyakorló mentőápoló 

54 723 02 Gyakorló ápoló 

Gépészet 54 523 04 Mechatronikai technikus 

Informatika 54 481 05 Műszaki informatikus 

Közlekedésgépész 
54 525 01 Autóelektronikai műszerész 

54 525 02 Autószerelő 

Közlekedés, szállítmányozás 
és logisztika 54 841 11 

Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző 

 
 

RÁÉPÜLÉSES KÉPZÉS 
 

 OKJ szám szakma megnevezése 

15. évfolyam 55 525 01 Autótechnikus 

 
 
 

FELNŐTTOKTATÁS 
 

Minden szakgimnáziumi és szakközépiskolai szakmában, nappali, esti vagy levelező 
formában, az első és a második szakma ingyenesen megszerezhető, korhatártól függetlenül. 
 

A nappali munkarend szerinti oktatásban résztvevők kollégiumi elhelyezést kérhetnek! 
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Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 

Felnőttek Általános Iskolája 
 

 
 

OM azonosító:   200435 
Cím:  3000 Hatvan, Csaba vezér utca 6. 
Telefonszám  37/540-104 
Fax:  37/540-105 
Email:  titkarsag@befogadoiskola.hu 
Honlap:  grassalkovich-antal.baptistaoktatas.hu 
Igazgató:   Maldrik Gábor 
Pályaválasztási felelős:   Németh Anett 
 
 
 
Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok bemutatása, belső 
kódszámaik: 
 
Felnőttek Általános Iskolája: (ifjúsági tagozat, nappali munkarend) 

 Általános iskolai nevelés-oktatás 5-8.évfolyamon 
 

Szakiskola: (1+2, vagy 1+4 éves) Sajátos nevelési igényű tanulók képzése: 

 9.E előkészítő évfolyam (1 év) 
 

2 évfolyamos részszakképesítés: 

 Élelmiszer-, vegyiáru eladó  OKJ sz: 31 341 05 (Int. kód: 1001) 

 Kerti munkás    OKJ sz: 21 622 01 (Int. kód: 1002) 
4 évfolyamos szakképesítés: 

 Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) 
OKJ sz: 34 215 01  (Int. kód: 1003) 

 Konyhai kisegítő   OKJ sz: 21 811 01 (Int. kód: 1004) 

 Számítógépes adatrögzítő  OKJ sz: 31 346 02 (Int. kód: 1005) 
 

Szakiskola: (2 vagy 4 éves) Sajátos nevelési igényű tanulók képzése: 
 
2 évfolyamos részszakképesítés: 

 Élelmiszer-, vegyiáru eladó  OKJ sz: 31 341 05 (Int. kód: 3001) 

 Kerti munkás    OKJ sz: 21 622 01 (Int. kód: 3002) 
 

4 évfolyamos szakképesítés: 

 Konyhai kisegítő   OKJ sz: 21 811 01 (Int. kód: 3003) 

 Számítógépes adatrögzítő  OKJ sz: 31 346 02 (Int. kód: 3004) 
 

 



 

123 

Szakközépiskola: (3+2 éves, nappali munkarend) 

 Kertész     OKJ sz:34 622 02 (Int. kód: 2001)                  

 Festő, mázoló, tapétázó  OKJ sz:34 582 04 (Int. kód: 2002)                  

 Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmai irány)   
OKJ sz:34 215 01  (Int. kód: 2003)    

 Eladó     OKJ sz:34 341 01 (Int. kód: 2004)    
 

 

Szakmunkások szakközépiskolája: (2 éves, nappali és esti munkarendben) 

 szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése, 3 éves szakmunkás 

bizonyítvánnyal rendelkezők számára. 
 

Felvételi követelmények: Logikai és szövegértési teszt, valamint motivációs elbeszélgetés, 
valamint a szakképzéshez kapcsolódó bemeneti követelmények. 
 
Egészségügyi és alkalmassági vizsga tervezett időpontja: A beiratkozás napja: 2018. 
június 22 
 
A felvételi vizsgák tervezett időpontja: nincs központi felvételi vizsga 
 
Az intézmény által kínált továbbtanulási lehetőségek sajátos nevelési igényű 
tanulóknak: szakiskolai osztályaink a szakértői vélemények alapján (részszakképesítés, 
szakképesítés) 
 
Nyílt napok időpontjai: 2017.11.20-2017.11.24-ig. 
 
Idegen nyelvoktatás: angol 
 
Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek, lehetőségek: sportkör, labdarúgó klub, 
drámajáték, kézműves foglalkozás, baseball, bábozás, bibliaolvasó kör, angol anyanyelvű 
tanárokkal nyári angol tábor 
 
Kollégiumi férőhely: nincs 
 
Egyéb információk: iskolánk befogadó iskola 
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Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnázium 

 
 

OM azonosító:   201690 
Cím:     3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
Telefonszám/fax:   37/341-594; - 
E-mail:    titkarsag@szechenyi60.hu  
Honlap:     www.szechenyi60.hu 
Igazgató:     Fehér Józsefné 
Pályaválasztási felelős:  Majzik Ildikó 
 

A SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM szeretettel 
várja az ismeretekben és személyiségjegyekben gazdagodni vágyó fiatalokat. Iskolánkban a 
keresztény pedagógia értéket közvetítjük és őrizzük, ezért kiemelt nevelési területünk az 
erkölcsi nevelés. Alapvető elvárásunk minden leendő diákunkkal szemben a keresztény 
erkölcsi normákon alapuló nevelés és oktatás elfogadása.  

Intézményünk eszközfelszereltségének korszerűsítésével, az oktatás tartalmának 
fejlesztésével minőségi gimnáziumi oktatást és szakképzést biztosít.  

Az iskola képzési kínálata:  

Négyévfolyamos gimnáziumi oktatás 

A gimnáziumi osztályokban általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. A 
gimnázium alapfeladata, hogy felkészítse tanulóit az érettségi vizsgára, a felsőfokú 
tanulmányok megkezdésére és a munkába állásra.  A két kötelező idegen nyelv az angol és 
a német. 

Szakgimnáziumi oktatás 

A szakképzés új rendszerében már a 9-12. évfolyamon - a közismereti oktatás mellett – a 
szakgimnáziumokban ágazati képzés folyik a következő ágazatokon:  

- közgazdaság ágazaton, ahol a tanulók megtanulják a szükséges jogi pénzügyi, 
adózási, számviteli és statisztikai ismereteket, 

- informatika ágazaton, ahol információtechnológiai alapokat, hálózati ismereteket, 
adatbázis- és szoftverfejlesztést tanulnak,  

- ügyvitel ágazaton, ahol gépírást, levelezési, vállalkozási, protokoll ismereteket és 
üzleti kommunikációt tanítunk, 

- egészségügy ágazaton, ahol egészségügyi és klinikumi ismereteket, ápolás- és 
gondozástant, valamint szakmai kommunikációt tanítunk. 

A 12. évfolyam befejezése után a tanulók – a közismereti tárgyak mellett – 5. tantárgyként 
kötelező érettségi vizsgát tesznek az általuk tanult ágazati szakmai ismeretekből. Ez a 
szakgimnáziumi érettségi az adott ágazatnak megfelelő középfokú végzettséget is ad.  

A gyakorlatorientált képzésünk célja, hogy a végzett diákok jó esélyt kapjanak az 
életkezdéshez, magas fokú, a mindennapi munkájuk során jól hasznosítható ismereteket 
szerezzenek, jó gazdasági, informatikai, ügyviteli és egészségügyben dolgozó 
szakemberekké váljanak. Ezen cél elérését segíti ügyvitel és egészségügy ágazaton a  

mailto:titkarsag@szechenyi60.hu
http://www.szechenyi60.hu/
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10-11. évfolyamokon a külső gyakorlati helyen eltöltendő összefüggő nyári szakmai 
gyakorlat.  

A nálunk szerzett érettségi bizonyítvánnyal betölthető munkakörök a jelenleg érvényben lévő 
szakképzési törvény alapján: 

Szakgimnáziumi ágazat Érettségi vizsga keretében megszerezhető 
szakképesítések 

Megnevezése OKJ száma 

INFORMATIKA Irodai informatikus 52 481 02 

KÖZGAZDASÁG Pályázati támogatási asszisztens 52 345 06 

ÜGYVITEL Ügyfélszolgálati ügyintéző 52 841 02 

EGÉSZSÉGÜGY Általános ápolási és egészségügyi 
asszisztens 

52 720 01 

Az iskolánkban végzett tanulók érettségi vizsga után egy év alatt (4 + 1 éves képzés) 
szerezhetik meg a következő emelt szintű OKJ-s szakképesítéseket: 

 

Szakgimnáziumi ágazat 

13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés 

 

Megnevezése 

 

OKJ száma 

INFORMATIKA Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 

KÖZGAZDASÁG Pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 01 

ÜGYVITEL Irodai titkár 54 346 03 

EGÉSZSÉGÜGY Gyakorló ápoló 54 723 02 

A szakmai képzés során kiemelt oktatási feladatunk, hogy az elméleti ismereteket tanulóink 
életszerű környezetben is megismerjék, ezért szervezünk projekt szemléletű diáktréningeket, 
vállalatlátogatásokat, szakmai vásárokat; hívunk meg gyakorlati szakembereket.  

A szakma oktatása mellett nagy gondot fordítunk a közismereti tantárgyak tanítására is. 

Informatika ágazaton az angol nyelv mellett szakmai angol nyelv is előírt. 

Informatika, ügyvitel és egészségügy ágazaton egészségügyi alkalmassági vizsgálat is 
szükséges. 

Az iskola képzési szerkezete és struktúrája lehetővé teszi, hogy a diákok  EBC*L nemzetközi 
számítástechnikai és gazdasági oklevelet is szerezhessenek és nyelvvizsgát tegyenek. 
Intézményünk EBC*L vizsgaközpont, Pannon nyelvvizsgahely és 2014. szeptemberétől 
CISCO akadémia tagok vagyunk. 

Iskolánk 6 klímával felszerelt számítógépteremmel rendelkezik. A termekben kultúrált 
környezetben kényelmesen tanulhat 20 tanuló. Több mint 100 számítógép a legmodernebb 
operációs rendszerrel, szélessávú Internet eléréssel iskolai hálózatba szervezve működik. 
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Minden tanteremben projektor segíti az oktatást, tanulást. A multimédiás teremben a kép és 
hangfeldolgozás minden eszközével rendelkezünk.  

Diákjaink az elmúlt évek során számos megyei, országos szakmai, közismereti és 
nemzetközi EBC*L  szakmai tanulmányi verseny döntőjében öregbítették iskolánk hírnevét. 

Felvételi eljárás: 

A tanulókat a hozott és szerzett pontszámuk alapján rangsoroljuk. 

Hozott pontszám: 

5., 6., 7., osztály év végi és 8. osztály félévi érdemjegyeinek összegének a 75 %-a a 
következő tárgyakból: 

 magyar irodalom 
 magyar nyelvtan 
 történelem 
 matematika 
 idegen nyelv 

Hozott pontszám maximuma:    100 pont x 0,75= 75 pont 

Szerzett pontszám:  

A) Írásbeli  

Az egységes, központi írásbeli felvételi eredménye adja az írásbeli pontszámot. (100 pont) 
A vizsgára történő jelentkezés módja: TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP az írásbeli felvételi 
vizsgára nevű nyomtatvány kitöltése és az iskolába történő beküldése.  
(Határidő: 2017. december 8.) 
Az írásbeli felvételi időpontja:  
KÖZPONTI ÍRÁSBELI:   2018. január 20. (szombat) 1000 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI (PÓT): 2018. január 25. (csütörtök) 1400 
 

Írásbeli pontszám maximuma:      100 pont 

B) Szóbeli  

A szóbeli elbeszélgetés témái iskolánk honlapján megtalálhatók. Intézményünk egyházi 
fenntartású szakközépiskola, ezért világnézeti, vallási tekintetben elkötelezett intézményként 
működik. A felvételi eljárás keretében, a szóbeli vizsgákon előnyben részesítjük azokat a 
tanulókat, akik keresztlevéllel vagy plébánosi ajánlással rendelkeznek.  

A szóbeli felvételi időpontja:  

SZÓBELI    2018. február 22.  15.00  
2018. február 28.  15.00  

Szóbeli (PÓT) :   2018. március 5.  15.00  

 
Szóbeli pontszám maximuma:        25 pont 

Szerzett pontszám maximuma:      125 pont 
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A vizsgázók teljesítményének értékelése:  

 Hozott pontszám (tanulmányi eredmények alapján):    75 pont 
 Központi írásbeli felvételi vizsga:    100 pont 
 Szóbeli elbeszélgetés:       25 pont 

FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM:     200 pont 

A jelentkezők rangsorolása a felvételi összpontszám alapján történik.  

Az informatika, ügyvitel és egészségügy ágazatra jelentkezőknek orvosi alkalmassági 
vizsgálaton kell részt venniük.  

 

A felvételi vizsgák helye:  

SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 6. 

A 2017. november 15-én (szerdán) nyílt napon tájékoztatjuk az érdeklődőket a felvételi 
vizsgáról és ágazatonként az iskolánkban folyó szakmai munkáról, lehetőségekről. A 
program 8 órakor kezdődik.  

Természetesen telefonon vagy személyesen más időpontban is tájékozódhatnak 
kínálatunkról.  

Az iskola a 2018/2019. tanévben 4 kilencedik osztály indítását tervezi az alábbiak szerint:  

közgazdaság ágazaton  1  osztály 

ügyvitel ágazaton   0,5 osztály 

informatika ágazaton    1 osztály 

egészségügy ágazaton  1 osztály 

gimnáziumi osztály   0,5 osztály 

Osztályonként legalább 26, legfeljebb 34 tanulót veszünk fel.  

 

A jelentkezési lapon megadandó kódok:  

Ágazatkód Megnevezés 

0001 Közgazdaság ágazat 

0002 Informatika ágazat 

0003 Ügyvitel ágazat 

0004 Egészségügy ágazat 

0005 Gimnázium oktatás (általános tantervű) 
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Kérjük a jelentkezési lappal együtt egy, a saját névre megcímzett, és felbélyegzett borítékot 
juttassanak el iskolánkba. A jelentkezési lapra szíveskedjenek szülői elérhetőségeket 
megadni! 

Szeretettel várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését,  

- akik gyermeküket vallásos nevelésben szeretnék részesíteni (a nem katolikusok 
számára protestáns hitoktatást biztosítunk) 

- akik a kereszténységet elfogadják, átélni és megélni akarják, 
- akik az iskolánk házirendjét és szellemiségét elfogadják. 

Motivált, tanulni akaró nyolcadikos diákokat várunk, akik célja, hogy az érettségivel 
felsőoktatási intézményben továbbtanuljanak, valamint az általános műveltségen kívül 
munkavállalásra jogosító szakmai ismereteket is szerezzenek; majd azt követően egy év 
alatt az OKJ-ban elismert, piacképes, emelt szintű szakképesítéshez jussanak. 
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GYÖNGYÖSÖN 
 

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 
 

OM azonosító:  031597 
Cím:  3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33. 
E-mail:  titkarsag@berze.hu 
Honlap:  www.berze.hu 
Telefonszám:  37/ 505 265 (titkárság) 
Fax:  37/ 505 261 
Igazgató:  Dr. Czinder Péter 
Felvilágosítást ad:      az iskolatitkár 
 
Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok bemutatása, kódszámaik: 
 
0008:  

Nyolcosztályos, tehetséggondozó jellegű gimnáziumi képzés a jelenleg negyedik 
osztályba járó diákok számára. Egy osztályt indítunk. Tervezett osztálylétszám: 32 fő. 

 
0004:  

Négyosztályos gimnáziumi képzés. A nyolcadik osztályba járó diákok jelentkezését 
várjuk. Három osztályt indítunk. Tervezett osztálylétszám: 32-32 fő. 

 
Felvételi követelmények: 
 
Szükséges előismeretként az életkornak megfelelő mértékű általános iskolai törzsanyag 
alapos tudását feltételezzük.  
 
0008:  

A felvételi kérelem elbírálásakor a (központi) írásbeli felvételi dolgozat, a 3. tanév végi és 
4. félévi tanulmányi átlag számtani közepét, illetve a felvételi elbeszélgetés eredményét 
vesszük alapul. 

 
0004:  

A felvételi kérelem elbírálásakor a (központi) írásbeli felvételi dolgozat eredményét, a 
hetedik év végi bizonyítvány, illetve a nyolcadik félévi értesítő átlagának számtani 
közepét, továbbá a felvételi elbeszélgetésen adott pontszámot vesszük alapul, a 
következőképpen 

 
Elérhető összesen 100 pont. Ebből 

0-25 % érhető el a hetedik (harmadik) év végi bizonyítvány és a nyolcadik 
(negyedik) félévi értesítő (magatartás és szorgalom nélküli) tanulmányi átlagának 
számtani közepe alapján, lineárisan számítva oly módon, hogy a 3,00 (vagy 
rosszabb) eredmény 0 %-ot, az 5,00 pedig 25 %-ot jelent, 
 
0-50 % a magyar és a matematika írásbeli dolgozat pontszámának átlaga, 
 
0-25 % a felvételi elbeszélgetésen kapott pontszám alapján számítva oly módon, 
hogy a 0 pont 0 %-ot, a maximális pontszám pedig 25 %-ot jelent. Ezt a pontszámot 
az elbeszélgetést tartó bizottság határozza meg. 

 

mailto:titkarsag@berze.hu
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Azoktól, akik a központi dolgozatot nem intézményünkben írták meg, a jelentkezési lap 
mellékleteként kérjük a dolgozatok hivatalos értékelő lapjának másolatát benyújtani. 

 
 
Alkalmassági vizsgát 
 nem írunk elő. 
 
A felvételi vizsgák tervezett időpontja: 
 

2018. január 20., 10 óra: központi írásbeli felvételi 
2018. január 25., 14 óra: az előbbi pótnapja 
 
2018. február 27.-28. - március 1.: felvételi elbeszélgetés a négyosztályos (0004) 
tagozatra, 
2018. március 6-7-8.: felvételi elbeszélgetés a nyolcosztályos (0008) tagozatra 
jelentkezők számára 
 

(Tehát központi írásbeli felvételi dolgozatot írnak a felvételizők.) 
 
Lehetőségek sajátos nevelési igényű tanulók számára: 
 személyes egyeztetés szükséges 
 
Nyílt nap:  

2017. november 30. 
 
Idegennyelv-oktatás: 
 

Az iskolában az angol, francia, német, spanyol, latin, orosz nyelvek oktatása folyik. (Az 
utóbbi két nyelvből – az érdeklődés hiánya miatt – a jelenlegi tanévben nem indult 
csoport.) 
 
0008:  

választható nyelv: az angol és a német. 
A 9. évfolyamtól két nyelv tanulása kötelező legalább heti 3-3 órában. 

 
0004:  

A 9. évfolyamtól két nyelv tanulása kötelező legalább heti 3-3 órában. 
Választható nyelvek: egyik nyelvként az angol, másik nyelvként a fent megjelöltek.  

 
Fakultációs lehetőséget  

a 9-10. évfolyamon biztosítunk. 
A felvételt nyert diákok (a feltételeket lásd fent) alanyi jogon nyernek felvételt az alábbi 
fakultációs csoportok közül kettőbe (kötelező jelleggel): német, mint második nyelv; 
francia, mint második nyelv; biológia, matematika, történelem, informatika, magyar nyelv 
és irodalom, fizika, amely csoportok közül a kellő számú jelentkezőt (legalább 15 fő) 
felmutatók indulnak. A csoportválasztási szándékról a felvételi elbeszélgetésen fogunk 
érdeklődni. 

 
Az iskola lehetőségei függvényében és a tanulók érdeklődési körének megfelelően 
szakköröket szervez (például matematikából, fizikából stb., vannak sportkörök, művészeti 
körök: színjátszó kör, énekkar stb.) 
 
Egészségügyi követelményeket az iskola nem támaszt. 
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Sajátos nevelési igényű tanulók fogadását  
egyéni egyeztetést követően tudjuk felajánlani. A számukra felajánlható speciális eljárási 
lehetőségekről személyes egyeztetést követően születik döntés. 

 
Kollégiumi ellátást egy másik gyöngyösi középiskola kollégiumában tudunk biztosítani. 
 
Beiskolázási tájékoztatót tartunk:  

a nyolcosztályos tagozatról november 28-án 17 órakor, 
a négyosztályos tagozatról november 29-én 17 órakor.  

 Helyszíne a gimnázium könyvtára. 
 
Egyebek: 
Amennyiben valaki másik intézményben vesz részt az írásbeli vizsgán, a felvételi 
jelentkezési laphoz mellékelnie kell az értékelő lap másolatát 
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Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakközépiskola és 
Szakiskola 

 
 

 

OM azonosító:  031646 
Cím:  3200 Gyöngyös, Koháry út 2. 
Telefonszám/ fax:  37/300-580 
E-mail:  kolpingiskola@gmail.com 
Igazgató:  Varga Kálmánné 
Beiskolázási felelős:  Varga Kálmánné 
 

 

2018. szeptember 1-jén induló képzési formák 

 

 SZAKKÖZÉPISKOLA 

 
A 2018/2019-es tanévben iskolánk a 9. évfolyamon 3 éves képzés keretében az általános 
iskolát végzettek számára az alábbi szakmákban hirdet meg képzéseket. 
 
Választható szakmák: 
 
Tagozat kód: 0001: 3 szakképzési évfolyam. Szakközépiskolai kerettantervek. Elméleti és 
gyakorlati kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos oktatás. Felvételi 
a tanulmányi eredmények alapján. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a 
kereskedelem iránt. Kimeneti szakképesítés: Eladó. OKJ szám: 34 341 01.  
 
Tagozat kód: 0002: 3 szakképzési évfolyam. Szakközépiskolai kerettantervek. Elméleti és 
gyakorlati mezőgazdaság szakmacsoportos oktatás. Felvételi a tanulmányi eredmények 
alapján. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a mezőgazdaság iránt. 
Kimeneti szakképesítés: Virágkötő és virágkereskedő. OKJ szám: 34 215 04. 
 
Tagozat kód: 0003: 3 szakképzési évfolyam. Szakközépiskolai kerettantervek. Elméleti és 
gyakorlati informatika szakmacsoportos oktatás. Felvételi a tanulmányi eredmények alapján. 
Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az informatika iránt. Kimeneti 
szakképesítés: Számítógép-szerelő, karbantartó. OKJ szám: 34 523 02. 
 
 

 SZAKISKOLA 
 
A 2018/2019-es tanévben iskolánk az általános iskolát végzett SNI tanulók számára 9. 
előkészítő (9. E) osztályt indítja. Az előkészítő évfolyam a szakiskolai részszakképzéshez 
kötelező.  
 
A képzés során fejlesztjük a tanulók személyiségét, értelmi erőit, közismereti tudását. 
Felkészítjük a képességeiknek megfelelő szakma megszerzésére. A fiatalok megismerik a 
választható szakmákat. 
 

mailto:kolpingiskola@gmail.com
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A tanulók a 9. E előkészítő osztály elvégzése után 2 éves képzés keretében (9-10. 
évfolyamon) részszakképesítést szerezhetnek. 
 
Választható képzések: 
 

Tagozat kód: 1111.  

 szakiskola előkészítő évfolyama;  

 szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára;  

 felvétel kizárólag sajátos nevelési igényt igazoló szakértői vélemény alapján;  

 a tanulmányi területre mozgáskorlátozott, látássérült (vak), látássérült (aliglátó), 
látássérült (gyengénlátó), hallássérült (siket), hallássérült (nagyothalló), enyhén 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 előkészítő évfolyam a 2 éves élelmiszer-, vegyi áru eladó OKJ 31 341 05 
részszakképzéshez 

 

Tagozat kód: 1112 

 szakiskola előkészítő évfolyama;  

 szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára;  

 felvétel kizárólag sajátos nevelési igényt igazoló szakértői vélemény alapján;  

 a tanulmányi területre mozgáskorlátozott, látássérült (vak), látássérült (aliglátó), 
látássérült (gyengénlátó), hallássérült (siket), hallássérült (nagyothalló), enyhén 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 előkészítő évfolyam a 2 éves virágkötő OKJ 31 215 02 részszakképzéshez 
 
Tagozat kód: 1113 

 szakiskola előkészítő évfolyama;  

 szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára;  

 felvétel kizárólag sajátos nevelési igényt igazoló szakértői vélemény alapján;  

 a tanulmányi területre mozgáskorlátozott, látássérült (vak), látássérült (aliglátó), 
látássérült (gyengénlátó), hallássérült (siket), hallássérült (nagyothalló), enyhén 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási – zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 előkészítő évfolyam a 2 éves számítógépes adatrögzítő OKJ 31 346 02 
részszakképzéshez 

 
Minden képzésünk iskolarendszerben, nappali tagozaton történik. 
 
Iskolánkban oktatott idegen nyelv: német. 
Központi felvételi vizsgát egyetlen szakunkra sem írunk elő. A felvétel elbírálása: az 
általános iskolai eredmények, az egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek 
való megfelelés alapján. 
 
Kollégiumi elhelyezést korlátozott számban a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus 
Műszaki és Közgazdasági Középiskola és Kollégiumban tudunk biztosítani. 
 
Sajátos nevelési igényű tanulókkal gyógypedagógus foglalkozik. 
 

Nyílt nap: 2017. december 4.
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Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 
 
 

P ÁL Y AV ÁL AS Z T Á S ,  TO V ÁB B T AN U L ÁS  

P I AC K É P E S  S Z AK M A –  B I Z TO S  J Ö V Ő  

 

OM azonosító:  203035 
Cím:  3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38 
Telefonszám/fax:  37/311-857, 37/311-673 
E-mail:  jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu 
Honlap:  www.jozsefa-gy.sulinet.hu 
Főigazgató:  Fábri Eufrozina 
Tagintézmény-vezető: Sinka Istvánné 
Pályaválasztási felelős:  Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna  
 

 
 

Az érdeklődő tanulók és szüleik számára az iskolát, az iskolában folyó oktatást 
bemutató nyílt délutánokat tartunk, 2017. november 20-24. között. November 22-én 
egész nap várjuk az érdeklődőket. A tudnivalókról, szakképesítésekről és a 
változásokról szórólapon és a weblapon keresztül tájékoztatjuk a tanulókat és 
szülőket.  

 
 
Az Egri SzC József Attila Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma Gyöngyös 
város egyik legnagyobb múlttal rendelkező oktatási intézménye. 2015 júliusától az Egri 
Szakképzési Centrum tagintézménye.  
Az iskolában szakgimnáziumi és szakközépiskolai oktatás, valamint érettségire épülő 
technikus képzés is folyik. Az iskolában felnőttoktatás keretében másodszakmára, 
valamint érettségire is készítünk fel tanulókat, esti képzéseken.  
Tanulmányaik során angol vagy német nyelvet tanulhatnak a diákok, választásuk szerint. 
Mind a szakgimnáziumban, mind a szakközépiskolában érettségi és szakma is szerezhető. 
 
Az iskola az általános iskolát be nem fejezőknek Szakképzési Hídprogramot is hirdet, ahol 
két év alatt alapképesítés mellett rész-szakképesítést – asztalosipari szerelő, vagy 
lakástextil-készítő, vagy mézeskalács-készítő - is szerezhetnek a tanulók.  
 
Az iskola fogadja azokat a sajátos nevelésű tanulókat is, akik beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdenek. Iskolánk biztosítani tudja a szükséges fejlesztésüket.  
 
Az iskolába felvett tanulók kollégiumot igényelhetnek. A kollégium az iskola közvetlen 
közelében van, a kollégisták az épületen keresztül tudnak az iskolába járni.  
 
 

 

 

http://www.jozsefa-gy.sulinet.hu/
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I. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS (4+1 év) 
 
2018/2019. tanévben az alábbi ágazatokban hirdetünk nyolc általános utáni 
szakgimnáziumi  képzést: 
 

Osztályok 
A szak 
kódja 

Képzési 
idő (év) 

Fő 
Érettségi után megszerezhető 

szakmák 

Vegyipar 4001 4 17 Gumiipari technikus 

Szépészet 4002 4 17 Fodrász 

Környezetvédelem 4003 4 17 Környezetvédelmi technikus 

Informatika 4004 5 34 Gazdasági informatikus 

Ügyvitel 4005 5 17 Irodai titkár 

 
A tanulók a képzési időszak végén - a vizsgakövetelmények teljesítése esetén – a 
szakgimnáziumban a 9-12. után, érettségi bizonyítványt kapnak. Kötelezően 
választható érettségi vizsgatárgy a szakközépiskola ágazatának megfelelő tantárgy. A 
szakmai érettségivel együtt szakmai végzettséget is kapnak a tanulók az ágazati 
képzésben meghatározottak szerint. A szakmai érettségi birtokában tehát a diák 
dönthet úgy, hogy továbbtanul főiskolán, egyetemen, de a munkaerő-piacot is 
választhatja. Szakképesítést, az érettségi vizsgát követően lehet megszerezni. A 
szakképző évfolyam képzési ideje csak egy tanév, mivel az előző négy év szakmai 
tanulmányai beszámításra kerülnek. Több szakma esetében lehetőség van ráépülő 
szakképesítést is megszerezni. Törvényi változások megengedik, a második szakma 
ingyenes megszerzését is esti tagozaton! 
 

II. SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (3+2 év) 
 
A 2018/2019. tanévben is a jogszabályi előírásoknak megfelelően három évfolyamos duális 
szakképzés szerint indítjuk képzéseinket. Ez azt jelenti, hogy a tanulók a nyolcadik osztály 
elvégzése után szakképzésben vesznek részt és akár már 17 éves korukra szakmát 
szereznek. A gyakorlati képzést a tanműhelyek, majd a külső vállalati képzőhelyek biztosítják 
számukra. A szakma tanulása mellett közismereti képzésben is részesülnek a tanulók. A 
szakma megszerzése után 2 év alatt érettségire is felkészülhetnek, de választhatják a 
munkaerő-piac lehetőségeit is.  
 

 
Szakma 

 
Kód Felvehető létszám (fő) 

Abroncsgyártó OKJ 34 543 01 4006 14 

Műanyagfeldolgozó OKJ 34 521 09 4007 14 

Szerszámkészítő OKJ 34 521 10 4008 14 

Asztalos OKJ 34 543 02 4009 14 

Festő, mázoló, tapétázó OKJ 34 582 04 4010 14 

Kőműves OKJ 34 582 14 4011 14 

Hegesztő OKJ 34 521 06 4012 28 

Ipari gépész OKJ 34 521 04 4013 28 

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 4014 14 

Női szabó OKJ 34 542 06 4015 14 

Pék OKJ 34 541 05 4016 14 

Karosszérialakatos OKJ 34 525 06 4017 14 
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A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ezért javasoljuk, jelöljenek meg a 
felvételi lapon több szakmai képzést is.   
 
A felvétel feltétele a választott szakmára az általános iskolában elért tanulmányi eredmény 
alapján megállapított rangsor, valamint egészségügyi alkalmassági vizsgálat, illetve a 
festő, mázoló, tapétázó szakma esetén pályaalkalmassági vizsgálat. A vizsgálatokat 
március végére tervezzük, amelynek idejéről értesítjük a jelentkezőket. 
A gyakorlati képzés 9. évfolyamon iskolai vagy vállalati tanműhelyekben folyik. Szintvizsga 
után kerülhetnek ki a tanulók egyéni vállalkozókhoz, külső gyakorlati képzőhelyekre. A 
képzőhely választásában az iskola és az illetékes Kamara is segítséget nyújt. 
 
 

I. SZAKKÉPZÉSEK (2 év) 
 
2018. szeptember 1-jén induló érettségihez kötött, nappali munkarendben induló 
szakképzések: 
 

Szakmacsoport Megszerezhető szakma 
Felvehető létszám 

(fő) 

Vegyipar Gumiipari technikus 17 

Elektrotechnika-elektronika Erősáramú elektrotechnikus 17 

Egyéb szolgáltatások Fodrász  17 

Egyéb szolgáltatások Kozmetikus 17 

Ügyvitel Irodai titkár 17 

Informatika Gazdasági informatikus 17 

 
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 20-ig az iskolában beszerezhető jelentkezési lapon. 
Ezeket a szakmákat felnőttoktatás keretében is meghirdetjük esti munkarendben azoknak, 
akik már betöltötték a 25. életévüket. 
 
2018. szeptember 1-jén induló 2 éves képzések, nappali munkarendben: 
 

Szakma 
Felvehető 

létszám (fő) 

Hegesztő OKJ 34 521 06 14 

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 14 

Asztalos OKJ 34 543 01 14 

Szárazépítő OKJ 34 582 10 14 

Ács OKJ 34 582 01 14 

Festő, mázoló, tapétázó OKJ 34 582 04 14 

 
Erre a képzésre érettségizett vagy legalább 2 év közismereti oktatással rendelkező tanulókat 
várunk, akik még nem töltötték be a 24. életévüket. Megfelelő számú jelentkezés esetén 
nappali rendszerben és felnőttoktatás keretében is indítjuk. 
A két éves OKJ szerinti szakképzések estében csak szakmai elméleti és gyakorlati 
tantárgyak szerepelnek. 
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Szakiskolások középiskolája (2 év)  

 
1. Nappali tagozatos érettségi vizsgára felkészítő oktatás. Jelentkezés feltétele a 
szakképzésben megszerzett szakmai bizonyítvány. Képzési idő 2 év. 
Jelentkezési lap az iskolában igényelhető vagy weblapunkról letölthető.  
 
2. Esti tagozatos 2 éves érettségire felkészítő felnőttoktatás. Előzetes tudásfelméréssel! 
Jelentkezés feltétele a szakképzésben megszerzett szakmai bizonyítvány. 
Jelentkezési lap az iskolában igényelhető vagy weblapunkról letölthető. 
 
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 20. az iskolában beszerezhető jelentkezési lapon.  
 
 
 

Aktuális információkat személyesen az iskolában és az iskola weblapján kaphatnak. 
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
Károly Róbert Középiskola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM azonosító:  201225 
Cím:  3200 Gyöngyös, Katona J. u. 4. 
Telefon:  (37) 311-953 
Fax:  (37) 312-575 
E-mail:  karolyrobert@maltai.hu 
Honlap:  www.maltaikeri.hu 
Fenntartó:  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 
Ügyvezető igazgató:  Thaisz Miklós 
Igazgató:  Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda 
Pályaválasztási felelős:  Dravnyik Zsuzsanna 
 igazgatóhelyettes 
 
 
Iskolánk a térség nagy múltú, több mint 60 éves, ismert és elismert intézménye.  
 
2012. szeptember 1-jétől új fenntartónk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány. 

 
Az eltelt négy év alatt mindhárom telephelyünk megújult: 

 a főépület tantermei, mellékhelyiségei, tetőszerkezete, udvara, 

 a Vendéglátó Oktatási Centrum új arculatot/külsőt kapott, a gyakorlati oktatásként 
szolgáló kabinetek és a tanétterem berendezései kicserélődtek, új eszközökkel töltődtek 
föl, 

 a Sport és Szabadidőközpont tornaterme új burkolatot kapott és minden más helyiséggel 
együtt kifestésre került. A szabadtéri pálya világítása teljesen megújult, 

 új kabineteket adtunk át a kereskedelmi szakképzések számára 
 
A fenntartóváltással színes, sokoldalú képzéseket nyújtó dinamikus fejlődés indult el, amely 
mind infrastruktúrában mind szellemiségében érzékelhető. 

 
A tanulás mellett a közösségi élet, a szabadidő tartalmas és sokszínű eltöltése, a kiemelkedő 
tanulók munkájának elismerése jellemzi mindennapjainkat. 
 
 

mailto:karolyrobert@maltai.hu
http://www.maltaikeri.hu/
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Az intézmény képzési szerkezete a 2018/2019-es tanévben: 

 

1. Gimnázium 
(8 általánost végzett tanulók számára) 

 

Általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 
tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás.  
A négy évfolyamos általános tantervű osztályt elsősorban azoknak érdemes választaniuk, 
akik meglévő képességeik, érdeklődési körük alapján még nem tudták eldönteni, hogy 
milyen irányban szeretnének továbbtanulni. 
Iskolánk felkínálja a lehetőséget a sikeres érettségi vizsga után emelt szintű szakképesítések 
megszerzésére is. 
Az informatika és idegen nyelv emelt óraszámban jelenik meg az óratervben. 
 
Tagozatkód: 1000 
 

 
2. Szakgimnáziumi képzés 

 (8 általánost végzett tanulók számára) 
 
9-12. évfolyamon szakgimnáziumi kerettantervre épülő ismeretek elsajátítása mellett az 
ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések szakmai elméleti és gyakorlati 
oktatása is folyik. 
A 12. évfolyam végén szerzett érettségi bizonyítvány OKJ szakképesítést is tartalmaz. 
13. évfolyamon az előző 4 év alatt megtanult ismeretek beszámításával, az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi vizsgához kötött, ágazathoz tartozó 
szakképesítés emelt szintű szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. 

 

Tagozat 
- kód 

Ágazat 
Képzési 

idő 

Érettségivel 
(4 év után) megszerezhető 

OKJ szakképesítés 

+1 év után 
megszerezhető emelt 

szintű OKJ 
szakképesítés 

1100 Kereskedelem 4 év Eladó Kereskedő 

1200 Vendéglátóipar 4 év Pincér Vendéglátás-szervező 

1300 Turisztika 4 év Szállodai recepciós 
Turisztikai szervező, 

értékesítő 

1400 Ügyvitel 4 év Ügyfélszolgálati ügyintéző 
Idegennyelvű ipari és 

kereskedelmi ügyintéző 

 

 

3. Szakgimnáziumi képzés 
(érettségizett tanulók számára) 

 
13-14. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi 
végzettséghez kötött, emelt szintű szakképesítések szakmai vizsgájára történik a 
felkészítés. 
A bizonyítvány megszerzése után szakirányban továbbtanulók nagy eséllyel nyernek 
felvételt - tanulmányaik beszámításával - a főiskolák felsőoktatási szakképzésébe vagy 
alapszakjaira. 
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OKJ szám Megszerezhető szakképesítés 
Képzési 

idő 

54 341 01 Kereskedő 2 év 

54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 2 év 

54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző 2 év 

54 811 01 Vendéglátásszervező 2 év 

54 812 03  Turisztikai szervező, értékesítő 2 év 

 

4. Szakgimnáziumi képzés 
(bármilyen 5-ös vagy annál magasabb szintű szakképesítés vagy részszakképesítés vagy 

felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel rendelkező tanulóknak) 
 
Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint legalább 5-ös szintű 
szakképesítéssel rendelkezők számára 1 év alatt kis- és középvállalkozások 
ügyvezetését ellátni tudó szakemberek képzése. 
 

OKJ szám megszerezhető szakképesítés 
képzési 

idő 

55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 1 év 

 

 
5. Szakközépiskolai képzés 

 (8 általánost végzett tanulók számára) 
 
3 éves képzési idő alatt – szakközépiskolai kerettantervekre épülő szakképzés keretében – 
tanulóink a közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti (30%) és gyakorlati tantárgyak 
(70%) elsajátításával sikeres komplex szakmai vizsgát követően piacképes szakmai 
bizonyítványt szereznek az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, államilag 
elismert szakképesítésekben. 
A szakmai gyakorlati képzés a 10. évfolyamtól kezdődően tanulószerződés megkötése 
mellett külső gyakorlati munkahelyeken folyik. 
 

Tagozatkód OKJ szám Szakma neve Képzési idő 

Kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

2100 34 341 01  Eladó 3 év 

Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport 

3100 34 811 01 Cukrász 3 év 

3200 34 811 03 Pincér 3 év 

3300 34 811 04  Szakács 3 év 

Élelmiszeripar szakmacsoport 

4100 34 541 06 Szőlész-borász 3 év 
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6. Szakközépiskolai képzés 
 (2 éves szakács gyakorlattal rendelkező tanulók számára) 

 

Tagozatkód OKJ szám Szakma neve Képzési idő 

- 35 811 03 Diétás szakács 0,5 év 

 
A szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség nyílik 2 év alatt szakközépiskolát 
végzettek középiskolájában érettségi bizonyítvány megszerzésére is, ahol a tanulók csak 4 
érettségi tárgyból tesznek vizsgát. Az 5. tantárgyat kiváltja a már megszerzett szakmai 
bizonyítvány. 
 

Követelmény a szakmai- és egészségügyi alkalmasság. 

 
Felvételi és nyílt napok: 
 
Képzéseinkre az általános iskola által kitöltött lappal lehet jelentkezni. 
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tanulmányi terület(ek) kódját és a választott szakirányt, 
ágazatot. 
A felvételi eljárás keretében a gimnáziumba és szakgimnáziumba jelentkező tanulóknak 
központi írásbeli vizsgán kell részt venni magyar nyelv és matematika tantárgyakból. A 
felvételi kérelmekről ez esetben az írásbeli vizsga (100 p), a tanulmányi eredmények (60 p) 
és a szóbeli elbeszélgetés (15 p) alapján döntünk. 
 
A szakközépiskolai osztályokba jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények 
alapján rangsoroljuk. 
A szakmai és egészségügyi alkalmasságról szóbeli elbeszélgetés formájában döntünk.  
A tanulmányi eredményeknél a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük 
figyelembe: magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, biológiából, 
kémiából és idegen nyelvből (angol vagy német). 
 

Azon SNI és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére1, akik 
a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXX. Törvény 51.§. (5) bekezdésében biztosított 
jogukkal élni kívánnak, az erre vonatkozó kérelmüket valamint a szakértői véleményt 
csatolják a jelentkezési lapjukhoz. 

 
 

Központi kompetencia alapú írásbeli ideje:   
2018. január 20. 10 óra 

 

 

Szóbeli elbeszélgetés tervezett ideje: 
2018. február 22-23. 13-17 óra 

 

 
Nyílt napok időpontja: 

2017. november 13-15. 8-13 óra 
Telefonos bejelentkezés szükséges! 

 

                                                           
1 Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXX. Törvény 4.§. 25. pont 
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Oktatott nyelvek, felkészítők, szakkörök, sportolási lehetőségek: 
 

Az intézményben oktatott idegen nyelvek: 

  angol 
 német 

A nyelvi csoportok kialakítása a sikeres felvételt követő felmérés után történik. 
 
 

Fontos információk iskolánkról: 

 
Tanulóink - igény és lehetőség szerint - szakkörökön, korrepetálásokon, ingyenes érettségi 
vizsgára felkészítőkön vehetnek részt, szükség esetén felzárkóztatásukat mentortanárok 
segítik. 
ECDL vizsgaközpontunkban Start (4 modul) és Select (7 modul) vizsgafelkészítést és 
vizsgalehetőséget-, Sport- és Szabadidő Centrumunkban a mozgást kedvelők számára 
sportolási (atlétika, kézilabda, röplabda, labdarúgás) lehetőséget biztosítunk. 
Az ERASMUS+ program keretében Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban, 
Finnországban, Németországban és Ausztriában tölthetnek el 1 hónapos szakmai 
gyakorlatot szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulóink. 
Közismereti és szakmai versenyek regionális és országos fordulóin évek óta rendkívül 
eredményesen szerepelnek tanulóink (OSZKTV, OSZTV, SZKTV stb.) 
  
 

Kollégiumi férőhely Gyöngyös város kollégiumaiban igényelhető. 

 
Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és szüleiket! 
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Vak Bottyán János 
 Katolikus Műszaki és Közgazdasági 

Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 
 
 
 

OM azonosító:  201521 
Cím:  3200 Gyöngyös, Than Károly u. 1. 
Telefonszám:  (37) 505-100    
Fax: (37) 505-108  
E-mail:    vbj@vbjnet.hu    
Honlap:  www.vbjnet.hu 
Igazgató:  Benyovszky Péter 
Pályaválasztási felelős:  Kaló István 

 
 
 
Iskolánk 2011 szeptemberétől az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik, megtartva 
korábbi képzési szerkezetét.  
Fő célkitűzésünk, hogy tanulóink az általános műveltség mellett magas színvonalú, a 
modern gazdaság elvárásainak megfelelő szakmai képzettséget szerezhessenek, valamint 
személyiségükben és lelkületükben erős, a leendő munkahelyükön és személyes életükben 
is sikeres emberek legyenek.  Ennek érdekében választottuk meg az oktatott szakmákat, 
szervezünk   tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat és sokszínű programokat.  
 
AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI SZERKEZETE: 
 

Kódok Ágazatok 9. évf. oszt. száma 

0011 Villamosipar és elektronika 1 osztály 

0012 Informatika 1 osztály 

0013 Gépészet 2 osztály 

0014 Közgazdaság 1 osztály 

 
 
Középiskolai évfolyamainkon kerettanterv szerinti ágazati képzés folyik. Képzési idő: 4 év 
 
A jogszabályban előírt kötelező érettségi vizsgát követően szakképző évfolyamunkon egy év 
alatt OKJ-s szakképesítést szerezhetnek diákjaink. 
 
A hozzánk felvételt nyert tanulók angol nyelvet vagy német nyelvet tanulhatnak.  
Az informatika osztályban kötelező 9. évfolyamtól szakmai angol nyelv tanulása, így annak 
az osztályban angol nyelvet tanulnak a diákok.  
A többi osztályban fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolában tanult nyelvet tanulja 
tovább.  
 
Kollégiumi férőhelyet az iskola saját kollégiumában biztosítunk. Száz férőhellyel, négyágyas 
szobákkal állunk rendelkezésre. Koedukált kollégiumunk első szintjén lány, a második, 
harmadik, negyedik emeletén fiú szobák vannak kialakítva.  
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A tanulók iskolai felkészüléséhez matematika, angol és német nyelv tantárgyakból ingyenes 
korrepetálási lehetőséget biztosítunk. 
 

 

Villamosipar és elektronika ágazat 
 
Ebbe az ágazatba azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel, hogyan épülnek fel, hogyan 
működnek az elektromos, elektronikus berendezések. Lehetőségük nyílik a nyomtatott 
áramkörgyártás megismerésére, áramkörök építésére, korszerű mérőberendezések, 
elektronikai szimulációs és tervezőprogramok használatára és a programozható 
vezérlőegységek (PLC, PIC, AVR) programozására. 
 
Érettségi után megszerezhető szakképesítés: 54 523 02 - Elektronikai technikus 
 
 
Informatika ágazat 
 
Az informatikai alapoktól kezdve a számítógép működésén át, a különböző operációs 
rendszerekkel és alkalmazói programcsomagjaikkal ismerkedhetnek meg diákjaink. 
Elsajátíthatják az adatfeldolgozás alapjait, multimédiás ismereteket szerezhetnek. 
Programozási nyelveket, az Interneten megjelenő dokumentumok készítésének módszereit, 
valamint többféle számítógép-hálózat használatát és kezelését is megtanulhatják. 
 
Érettségi után megszerezhető szakképesítés: 54 213 05 - Szoftverfejlesztő 
 
 
Gépészet ágazat 
 
A hagyományos gépész szakterület mellett a legkorszerűbb technológiákkal ismerkedhetnek 
meg tanulóink. Jártasságot szerezhetnek az NC és CNC technikában, a CAD-CAM 
(számítógépes tervezés és gyártás), az FMS (rugalmas gyártórendszer) működésében, az 
automatika és a pneumatika területén. 
 
Érettségi után megszerezhető szakképesítés: 54 521 03 - Gépgyártástechnológiai 
technikus 
 
 
Közgazdaság ágazat 
 
A pénzügy, számvitel és a vállalkozások iránt érdeklődő tanulókat várjuk ebbe az ágazatba. 
A képzés során elsajátíthatják a vállalkozás beindításához, működtetéséhez, a pénzügyi 
folyamatok lebonyolításához szükséges ismereteket. Ügyviteli ismeretek terén a gyakorlatok 
során alapszintű jártasságot is szerezhetnek. 
 
Érettségi után megszerezhető szakképesítés: 54 344 01 - Pénzügyi- számviteli ügyintéző 
 
 

TERVEZETT SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMAINK A 2018/2019. TANÉVBEN 
 
54 523 02 - Elektronikai technikus 
54 213 05 - Szoftverfejlesztő 
54 521 03 - Gépgyártástechnológiai technikus 
54 344 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
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FELVÉTELI ELJÁRÁS:  
 
Az általános felvételi eljárás keretében központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú 
feladatlapokkal megszervezett írásbeli felvételi vizsgát tartunk.  
Az írásbeli felvételi vizsga helye: Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági 
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, (Gyöngyös, Than Károly út 1.)  
 
Az írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2017. december 9. 
Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 20. 10:00 óra 
A pótló írásbeli vizsga időpontja:  2018. január 25. 14:00 óra 
 
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 
tudtak részt venni (érvényes, szülő által aláírt orvosi igazolás szükséges). 
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát. 
 
Szóbeli felvételi: 2018. február 22-28 között (kiértesítés szerint). 
 
A szóbeli elbeszélgetésen a jelentkező általános műveltségét (a NAT általános iskolai 
követelményrendszerére épülve, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem 
tantárgyakból), szóbeli kifejezőkészségét, szövegértését, választott szakmájával kapcsolatos 
tájékozottságát vizsgáljuk, valamint beszámítjuk eddigi hitoktatáson való részvételét és 
vallásgyakorlását. 
 
Az a tanuló, aki az intézmény által hirdetett matematika versenyen részt vesz, s azon 80 % 
vagy az feletti eredményt ér el, a szóbeli vizsga matematika – fizika részének értékelésekor 
megkapja az elérhető maximum pontot. 
 
 
A felvételi pontok számítása: 
 
A 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor elért eredményei alapján 25 pontot 
hozhat a tanuló (a pontok értéke megegyezik az osztályzatokkal, majd az összeget osztjuk 
kettővel) a következő tantárgyakból: 
 
Műszaki ágazatokba történő jelentkezés esetén: 
- magyar nyelv 
- matematika 
- történelem 
- idegen nyelv 
- fizika 
 
Közgazdaság ágazatba történő jelentkezés esetén: 
- magyar nyelv 
- matematika 
- történelem 
- idegen nyelv 
- irodalom 
 
Központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli 
vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából azoknak a tanulóknak, akik 
iskolánkba jelentkeznek. 
 
Magyar nyelv (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve). 
Matematika (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve). 
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A szóbeli felvételi beszélgetés során 25 pont szerezhető. 
Az általános iskolából maximum 25 pont hozható (a megszerzett pontokat felezve). 
Így a felvételi eljárás keretében 50+25+25=100 pont érhető el. 
A tanulókat az összesen megszerzett pontjaik alapján rangsoroljuk.  
 
A felvételi eljárás során azonos összpontszámot elért jelentkezőket a matematika írásbeli 
vizsgán megszerzett pontszámaik alapján rangsoroljuk tovább. Az azonos teljesítményt elérő 
tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulót, azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az iskola 
székhelyével megegyező, illetve azokat, akiknek sajátos helyzete ezt indokolja. 
 
Amennyiben enyhe diszlexiával vagy diszgráfiával küzdő tanuló jelentkezik iskolánkba - 
szülői kérésre - az igazgató egyéni eljárásrendet alkalmazhat a Köznevelési Törvény és a 
szakértői vélemény alapján.  
Kérjük, hogy szakértői véleménnyel rendelkező jelentkező esetében előzetesen 
egyeztessenek a tanulmányi igazgatóhelyettessel.  
A felvételt nyert tanulók orvosi alkalmassági vizsgálatának időpontja: 2018. május – június 
(kiértesítés szerint).  
 
A Villamosipar és elektronika ágazatban a színtévesztés kizáró ok. 
 
Felzárkóztatás, tehetséggondozás 
 
11. és 12. évfolyamokon emelt szintű képzést biztosítunk magyar nyelv, matematika, 
történelem, idegen nyelv és szakmai tantárgyakból. 
A tanulók igényei szerint bármelyik tantárgyból szervezünk felzárkóztató és tehetséggondozó 
foglalkozásokat.   
 
Nyílt hét: 2017. november 20-24. 8:00 és 12:00 óra között. 
 
Kérjük, hogy a nagyobb iskolai csoportok a 37/505-102 telefonszámon jelezzék előre 
érkezésük tervezett időpontját. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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FÜZESABONYBAN 
 

Egri SZC Remenyik Zsigmond 
 Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

 
 
 
 
P ÁL Y AV ÁL AS Z T Á S ,  TO V ÁB B T AN U L ÁS  

P I AC K É P E S  S Z AK M A –  B I Z TO S  J Ö V Ő  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OM azonosító:    203035 
Cím:    3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. 
Telefon/fax:   70/641-2969 
E-mail:   www.remenyikzs.sulinet.hu 
Honlap:    iskola@remenyikzs.sulinet.hu 
Főigazgató:   Fábri Eufrozina  
Tagintézmény vezető:   Csesznok Róbert 
Pályaválasztási felelős:  Csesznok Róbert 
 

 

További információ az iskoláról: 

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS 

Felvételi vizsga nincs!  
A beiskolázás az általános felvételi eljárás keretében történik. A felvételi sorrendet az 
általános iskolai 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
és matematika osztályzatai jelentik.  
 
 

http://www.remenyikzs.sulinet.hu/
mailto:iskola@remenyikzs.sulinet.hu
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Egészségügyi alkalmassági követelmények:  

 Informatikai rendszerüzemeltető: nincsenek 

 Irodai titkár: szükségesek (ép kezek, ép látás, hallás) 

 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző: szükségesek 

 Szoftverfejlesztő: nincsenek 
 
Pályaalkalmassági követelmény:  

 Informatikai rendszerüzemeltető: nincsenek 

 Irodai titkár: szükségesek (kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban) 

 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző: nincsenek 

 Szoftverfejlesztő: nincsenek 
 
 

I N T É Z M É N Y Ü N K  K É P Z É S I  K Í N Á L A T A  
 

I. SZAKGIMNÁZIUM 
 
A 2018/2019 tanévben a 4, vagy 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi tanulmányaikat az alábbi 
ágazatokon kezdhetik meg, amely megfelelő alapokat nyújt érettségi utáni 
szakképesítéseinkhez is: 

o informatika 
o közlekedés, szállítmányozás és logisztika 
o ügyvitel 

 
SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATOK ÉS AZOK BELSŐ KÓDJAI 

 

Ágazat 

Az érettségi vizsga 
keretében 

megszerezhető 
szakképesítés 

(9-12. évfolyam) 

Érettségi 
végzettséghez kötött 

ágazati 
szakképesítés 
(13. évfolyam, 

technikum) 

Intézményen 
belüli felvételi 

kód 

INFORMATIKA Irodai informatikus 

Informatikai 
rendszerüzemeltető 

7001 

Szoftverfejlesztő 7002 

KÖZLEKEDÉS, 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 

ÉS LOGISZTIKA 

Vállalkozási 
ügyintéző 

Logisztikai és 
szállítmányozási 

ügyintéző 
7003 

ÜGYVITEL 
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 
Irodai titkár 7004 

 
1. INFORMATIKA ÁGAZAT 

 
Szakgimnázium (4+1év) INFORMATIKA ágazatban 9-12. évfolyamon általános közismereti 
képzés (idegen nyelv: angol) mellett informatika szakmacsoportos elméleti és gyakorlati 
oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével szakmai érettségi vizsgát kell tenni. A 
szakgimnáziumban 9-12. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a 
szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető (Irodai 
informatikus). A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai 
érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés 
folyik (technikum). 
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Érettségit követően megszerezhető végzettség:  

 Informatikai rendszerüzemeltető belső kód: 7001 

 Szoftverfejlesztő belső kód: 7002 
 
Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?  
Informatikai szakmai orientáció, Információtechnológiai alapok, Hálózati ismeretek I., 
Programozás és adatbázis kezelés, Informatikai szakmai angol nyelv, Nyílt forráskódú 
rendszerek kezelése, Irodai szoftverek haladó szintű használata,  

 Informatikai rendszerüzemeltető esetén kiegészül: Hálózati ismeretek II. Hálózati 
operációs rendszerek és felhőszolgáltatások 

 Szoftverfejlesztő kiegészül: Szoftverfejlesztés, Webfejlesztés I. 
 
 

2. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ÁGAZAT 
 
Szakgimnázium (4+1év) KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA 
ágazatban 9-12. évfolyamon általános közismereti képzés (idegen nyelv választási 
lehetőség: angol, vagy német) mellett közlekedés, szállítmányozás és logisztika 
szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével szakmai 
érettségi vizsgát kell tenni. A szakgimnáziumban 9-12. évfolyamon az Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés 
szerezhető. (Vállalkozási ügyintéző) A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot 
követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez 
kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára 
történő felkészítés folyik (technikum).  
Érettségit követően megszerezhető végzettség:  

 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző belső kód: 7003 
 
Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?  
Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek, Logisztikai ügyintéző feladatai, 
Szállítmányozási ügyintézői feladatok, Közlekedés-szállítási alapok, Raktárvezető feladatai, 
A raktáros feladatai, Munkahelyi kommunikáció. 
 

3. ÜGYVITEL ÁGAZAT 
 
Szakgimnázium (4+1év) ÜGYVITEL ágazatban 9-12. évfolyamon általános közismereti 
képzés (idegen nyelv választási lehetőség: angol, vagy német) mellett ügyvitel 
szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével szakmai 
érettségi vizsgát kell tenni. A szakgimnáziumban 9-12. évfolyamon az Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés 
szerezhető. (Ügyfélszolgálati ügyintéző) A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot 
követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez 
kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára 
történő felkészítés folyik (technikum).  
Érettségit követően megszerezhető végzettség:  

 Irodai titkár belső kód: 7004 
 
Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?  
Gazdálkodási alapfeladatok, Gépírás és irodai alkalmazások, Gyorsírás, Üzleti 
kommunikáció és protokoll, Rendezvény- és programszervezés, Titkári ügyintézés 
gyakorlata, Irodai szakmai idegen nyelv 
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SZAKKÉPESÍTÉSEK BEMUTATÁSA  
 

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ (Rendszergazda) – Hálózd be a világot! 
 

 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Tanulj egy izgalmas szakmát, ahol munkádat magas fizetéssel jutalmazzák! Testközelből 
tapasztalhatod meg a legmodernebb iparág, az IT fejlődését. Színvonalas oktatás, piacképes 
szakma! Válaszd ezt a szakmát, ha olyan tudást szeretne, amivel nem kell hosszú ideig 
álláskereséssel bajlódnod! Informatikusként nyitva állnak majd a kapuk előtted. 
 
Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet 
informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai 
szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű 
(elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely 
infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Együttműködik a 
rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. 
 
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett 
informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt 
működésének és folyamatos frissítésének biztosítása.  
 
Betölthető munkakörök többek között: 
Hálózatadminisztrátor, Számítógép-telepítő, Számítógéphálózat-üzemeltető, 
Szoftvertelepítő, Helpdesk operátor, Rendszeradminisztrátor, Számítógépes 
rendszerkarbantartó, Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető, Számítástechnikai 
rendszerüzemeltető, Hálózati informatikus (Webmester) 
 

 
SZOFTVERFEJLESZTŐ – Fejleszd a jövőt! 

 

 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A korábbi évekhez hasonlón tavaly is az informatikusok voltak a legkeresettebbek a 
munkaadók körében, és továbbra is nagy igény mutatkozik az IT szakemberek iránt. 
Jelenleg az IT szakemberek között is a Szoftverfejlesztők a legkeresettebbek. 
(profession.hu) 
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A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi 
és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt 
szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához 
szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek 
paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói 
követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai 
rendszertervet készít. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel 
megtervezi. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az 
alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a 
tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.  
 
Betölthető munkakörök többek között: 
Alkalmazásfejlesztő informatikus, Alkalmazási rendszergondozó, Alkalmazás-programozó, 
Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő, Informatikai alkalmazásfejlesztő, Programfejlesztő, 
Számítógépes programozó, Adatbázis fejlesztő, Rendszertesztelő, Szoftvertesztelő 
 

 
IRODIA TITKÁR - Legyél a főnök jobb keze! 

 

 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Irodai titkárként értékes és megbecsült tagja lehetsz egy vállalat munkahelyi csapatának, ami 
egyet jelent a méltányos fizetéssel, és a biztos megélhetéssel! Magas szintű szervezői és 
adminisztrációs kompetenciájával bármiféle ügyviteli és asszisztensi feladatot könnyedén 
elvégezhetsz. Amennyiben szereted a szervezéssel kapcsolatos feladatokat, és a 
kihívásokat, ne habozz! Ezzel a végzettséggel otthonosan fogsz mozogni a humánpolitika és 
az ügyvitel területén. 
 
Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, 
vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában 
hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó 
egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül 
támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. 
 
Betölthető munkakörök: 
Iskolatitkár, Óvodatitkár, Szerkesztőségi titkár, Színházi titkár, Adminisztrációs ügyintéző, 
Bírósági adminisztrátor, Szállodai adminisztrátor, Tanszéki adminisztrátor, Ügyészségi 
adminisztrátor, Gépíróasszisztens, Számítógépes szövegszerkesztő, Munkaügyi ügyintéző, 
Személyzeti adminisztrátor, Emberierőforrás-ügyintéző, Humánerőforrás-ügyintéző, 
Humánpolitikai ügyintéző, Iktatásirányító, Irodai ügyvitel-irányító, Irodakoordinátor, 
Titkárságvezető, Irodavezető, Személyi titkár, Projektmenedzser-asszisztens 
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LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ – Kösd össze a világot! 
 

 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Mint mindenhol a világon, úgy hazánkban is a vállalkozásokat, cégeket a szállítmányozási 
szakterület köti össze. A vállalkozásoknál pedig a Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző az, akinek a feladatköre, hogy a cég termékei időre, megfelelő minőségben és 
darabszámban az üzletek polcaira kerüljenek, ezáltal a logisztikai ügyintéző elengedhetetlen 
részét képezi a cég életének. 
 
A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek 
tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, 
valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához 
legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat. 
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. 
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét. 
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról. 
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. 
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat. 
 
Betölthető munkakörök többek között: 
Logisztikai ügyintéző, Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző, Beszerzési ügyintéző, Anyag és 
készletgazdálkodási ügyintéző, Szállítmányozási ügyintéző, Árufuvarozói ügyintéző 
 
 

 
I. ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ EMELT SZINTŰ OKJ-s SZAKKÉPZÉSEK 

 

II. FELNŐTTOKTATÁS 
Ezekről bővebb információt iskolánk honlapján olvashatnak az érdeklődők! 
 
 

ISKOLA NYÍLT NAPOK: 
 

 2017. november 21. 8.00 órától 

 2017. december 01. 8.00 órától 

 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, jelentkezőt! 
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HEVESEN 
 

 

Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és 
Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola 

 
 
 

OM azonosító:  038525 
Cím:  3360 Heves, Hunyadi utca 24. 
Telefon/fax:  36/545-105 
E-mail: iskola@benedekelekiskolaheves.sulinet.hu 
Honlap: www.benedekelekiskola.ininet.hu 
Igazgató:  Pocsai Zsuzsanna 
Pályaválasztási felelős: Csabainé Rajnai Csilla 
 
Felvételi körzet:  Heves Megye 
Kötelező felvételi körzet: Heves Megye 
 
 
 
Intézményünk az alábbiakban bemutatott továbbtanulási lehetőséget tudja nyújtani az 
általános iskola 8. évfolyamán végzett sajátos nevelési igényű tanulóknak. 
 
SZAKISKOLA 
 

- 9/E előkészítő évfolyam 
 
A szakiskolai 9/E évfolyam célja, hogy felkészítse a tanulókat a szakképzésbe történő 
belépésre. A szakiskolai tanterv keretében ezeken az évfolyamokon közismereti 
tantárgyakat és előkészítő jelleggel pályaorientációs és szakmai alapozó elméleti 
tantárgyakat tanulnak a tanulók. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola 
kötelező előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és tovább 
építése, alkalmazása során – az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása 
kerül a középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó 
gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, 
munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése. 

A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett 
általános műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, 
támogatni az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket. 
 
Tanulmányi idő: 1 + 2 év: 1. év 9/E előkészítő évfolyam, 2. és 3. év 9/OKJ – 10/OKJ 
Felvehető létszám: 13 fő/évfolyam  
 
A tanulók felvételének feltételei: 
A képzésben azok a tanulók vehetnek részt, akik a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága jogerős szakvéleménye alapján sajátos 
nevelési igényűek és az általános iskola 8. osztályát elvégezték. 
 
Felvételi a tanulmányi eredmények alapján történik. 

mailto:iskola@benedekelekiskolaheves.sulinet.hu
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- 9/OKJ - 10/OKJ évfolyam  

A 9/E előkészítő évfolyamra ráépülő 2 évfolyamos OKJ szerinti Kerti munkás  
(21-622-01) megnevezésű rész-szakképesítés oktatása. 

            
Egészségügyi alkalmassági követelmények: 9/OKJ évfolyamon szükségesek. 
 
A rész-szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermekben végezhet alapvető 
kertészeti tevékenységet. 
Gyümölcstermelő növényeket, szőlő, zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelési 
alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó 
technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti haszonnövényeket 
szakszerűen betakarítja. 
Ismereteket szerez a kisgazdálkodás terén. A képzés lehetőséget teremt közlekedési 
ismeretek elsajátítására, valamint a vállalkozások elindításához szükséges minimális 
alapok megismeréséhez. 
 
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes: 
- gyümölcstermesztési feladatokat ellátni, 
- szőlőtermesztési feladatokat ellátni, 
- zöldségtermesztési feladatokat ellátni, 
- eszközöket használni és karbantartani. 

  



 

155 

 

Eötvös József Református Oktatási Központ 
 
 

 
 

OM azonosító:  201724 
Cím:  3360 Heves, Dobó út 29. 
Telefonszám:  (36) 346-488; 346-118 
Fax:  (36) 346-897 
Honlap: www.ejk-heves.hu 
Igazgató:  Együd László 
Pályaválasztási felelős: Strausz Erika igh  gimnáziumi képzés 

 Szilákné Balajti Katalin igh. szakképzés 
 
 
 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

A 2018-2019. tanévben az alábbi osztályokat indítjuk: 

 

Általános tantervű négy évfolyamos gimnáziumi osztály 

Osztályok Kód 
Felvehető 
osztály(ok) 

Fő 

Általános tantervű 0001 2 60 

 
Felvételi eljárás: 
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye  
- az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye az alábbi 
tantárgyakból: 

 Magyar nyelv 

 Magyar irodalom 

 Matematika 

 Történelem 

 Idegen nyelv 

 Fizika 

 Kémia 

 Biológia 

 Földrajz 

 Szabadon választott tárgy 
Elérhető maximális pontszám: 100 pont. 
Központi írásbeli felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám: 100 pont 
Elérhető maximális pontszám: 200 pont 
 
Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel az összes tantárgyi jegyet. 
 
A képzés rövid jellemzése:  

Az idegen nyelvekből a gyerekek az angolt vagy a németet választhatják, de lehetőség 
van még a latin és az orosz nyelv tanulására is. Modern számítógépes park és szakkörök 
segítik a felkészítő munkát, melyet sokrétű sportolási lehetőség egészít ki az egészséges, 
kiegyensúlyozott személyiség kialakítására törekedve. 

http://www.ejk-heves.hu/
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A központi írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési lapok beadási határideje: 2017. 
december 8. 
Nyílt napok: 2017. november 21.-22. (kedd/szerda) 0900-1130-ig. 
Felvételi eljárás: Központi írásbeli vizsga: 2018. január 20. (szombat) 1000 
Pótló központi írásbeli vizsga: 2018. január 25. (csütörtök) 1400 
Az SNI tanulók esetében biztosítjuk a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 51§ 5. 
pontjában előírtakat. 
A szakértői vélemény alapján a tanuló részére a felvételi vizsgán biztosítjuk: 

 a hosszabb felkészülési időt,  

 az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, 

 felmentést a vizsga meghatározott részeinek értékelése alól. 
 

 
SZAKGIMNÁZIUM 

 

Kód Ágazat 
Képzési 

idő 
Felvehető Fő 

0002 Rendészet és közszolgálat 4+1 év 1 osztály 16 

 
A képzés rövid jellemzése: 
Rendészet és közszolgálat ágazat: a 9.-12. évfolyamon az ágazati szakképzési 
kerettantervnek megfelelően szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A szakmai 
érettségi vizsgát követően a 13. évfolyamon az ágazathoz tartozó szakképesítés komplex 
szakmai vizsgájára történő felkészítés zajlik közszolgálati ügyintéző szakmában. 
Választható idegen nyelv: angol vagy német nyelv. 
 
A diákok az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanulhatnak rendészeti 
szakközépiskolában (az általánostól eltérően rövidebb ideig, 1,5 évig) vagy a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán lévő szakokon. A rendészeti 
szakközépiskolában szerzett sikeres szakmai vizsga után rendőr tiszthelyettes 
szakképesítést szerezhetnek. 
 
Felvételi eljárás:  

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye  
- az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye az 

alábbi tantárgyakból: 

 Magyar nyelv 

 Magyar irodalom 

 Matematika 

 Történelem 

 Idegen nyelv 

 Fizika 

 Kémia 

 Biológia 

 Földrajz 

 Szabadon választott tárgy 
 

- egészségügyi alkalmasság 
- testnevelési-pályaalkalmassági vizsga 

 
Tantárgyak alapján elérhető maximális pontszám: 100 pont. 
Központi írásbeli felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám: 100 pont. 
Elérhető maximális pontszám: 200 pont 
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Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel az összes tantárgyi jegyet, és csatoljanak egy 
jelentkezési lapot a testnevelési alkalmassági vizsgára is. /Űrlap az iskola honlapjáról 
letölthető/ 
 
A testnevelési alkalmassági vizsga követelményei: 

- Karhajlítás (vállszéles támasz előre néző újjak, 90°-os karhajlítás és teljes nyújtás) 30 
mp alatt  
o Fiú 20 ismétlés 
o Lány 15 ismétlés 

- Felülés (bordásfal 3-ik fokába akasztott láb, 90°-ban behajlított térd, tarkón összefogott 
kéz, minden felülésnél a könyök érinti a térdet) 60 mp alatt  
o Fiú 45 ismétlés 
o Lány 35 ismétlés 

- Törzsemelés (hason fekvésben a bordásfal alsó fokába beakasztott láb, tarkón 
összefűzött kéz és minden emelés alatt a könyök összeér az arc előtt) 60 mp alatt 
o Fiú 55 ismétlés 
o Lány 45 ismétlés 

- Ingafutás (egymástól 10m-re húzott vonal között négyszer futás oda-vissza, lábbal 
mindig érintve a vonalat) 4x10m 
o Fiú 10,5 mp 
o Lány 11,5 mp 

- Kötélmászás (állásból indulva mászókulcsolással a kötél tetején levő csomó 
megérintésével) 
o Fiú 12 mp 
o Lány időhatár nélkül 

Minden próba esetében a meghatározott szintek a minimumot jelentik. Alkalmatlan az a 
jelentkező, aki egytől több próbát nem teljesít a meghatározott minimumnál jobban. 
Az alkalmassági vizsgán „alkalmatlan” minősítést kapott tanuló nem nyerhet felvételt a 
képzésbe. 
 
A központi felvételi írásbeli vizsgára a jelentkezési lapok beadási határideje:  
2017. december 8. 
 
Felvételi eljárás:  
Írásbeli vizsga időpontja:  
2018. január 20. (szombat) 1000 
 
Testnevelési alkalmassági vizsga:  
2018. január 20. (szombat) az írásbeli vizsgát követően. 
 
Pótló írásbeli felvételi vizsga:  
2018. január 25. (csütörtök) 1400. 
 
Nyílt napok: 2017. november 21-22. (kedd/szerda) 0900-1130-ig.  
 
Az SNI tanulók esetében biztosítjuk a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 51§ 5. 
pontjában előírtakat. 
A szakértői vélemény alapján a tanuló részére a felvételi vizsgán biztosítjuk: 

 a hosszabb felkészülési időt,  

 az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, 

 felmentést a vizsga meghatározott részeinek értékelése alól. 
 
Kollégiumi férőhely valamennyi képzéstípusban igényelhető. 
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Egyéb információk: 

 2017. november 9-én 1600-tól tájékoztató szülői értekezlet és az iskola 
bemutatása az érdeklődő 8. osztályos szülőknek (Heves, Dobó út 29.) 

 

 Az iskolában heti 2 óra kötelező hittan foglalkozás van. A tanulók református és római 
katolikus hittan között választhatnak. 

 A tanulók részt vehetnek a színjátszó kör munkájában, az iskolaújság és az 
iskolarádió műsorainak szerkesztésében. 

 Az iskolai sportkörökben minden tanuló számára biztosított a délutáni sportolási 
lehetőség, kiemelten kézilabda, atlétika és tollaslabda szakosztályokban.  

 Aktív diákélet folyik az iskolában, melynek keretében sok színes programmal bővül az 
iskolánk élete: diáknapok, Eötvös-nap, Csendes nap stb. 
 

Saját anyagi hozzájárulás mellett: 

 Az iskola lehetőséget biztosít cserekapcsolat révén ausztriai, angliai és németországi 
tanulmányútra. 

  Iskolánk kapcsolatban áll továbbá egy erdélyi és egy lengyel középiskolával, a velük 
folytatott évenkénti találkozások nemcsak a nyelvtanulást segítik, hanem rengeteg 
pozitív élménnyel, barátságokkal gazdagítják a diákokat. 

 Minden évben sítábort is szervezünk a környező országok egyikébe. 

 Iskolánk az idei tanévtől nyelvvizsgahelyként is működik, így helyben tehető 
nyelvvizsga angol és német nyelvből. Lehetőség van az iskola által szervezett 
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokon is részt venni. 

 Az iskola valamennyi tanulójának kell alapszinten számítástechnikai ismereteket 
tanulni. Mivel iskolánk nemzetközi ECDL vizsgaközpont, lehetőség van helyben 
ECDL vizsga letételére. 

 A tanulóknak lehetősége van az iskola szervezésében „A” és „B” kategóriájú 
gépkocsivezetői engedély megszerzésére saját költségen.  

 
 

SZAKGIMNÁZIUM 
 

Kód Ágazat 
Képzési 

idő 
Felvehető Fő 

 
0003 

 

 
Agrárgépész ágazat 

 

 
4+1 év 

 
1 osztály 16 

 
 
A képzés rövid jellemzése: 
 A 9-12. évfolyamon az ágazati szakképzési kerettantervnek megfelelően szakmai elméleti 
és gyakorlati oktatás folyik. A szakmai érettségi vizsgát követően a 13. évfolyamon az 
ágazathoz tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés zajlik 
mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában. 
Választható idegen nyelvek: angol vagy német nyelv. 
 

Felvételi eljárás: 
- az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye az 

alábbi tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 100 pont) 
o Magyar nyelv 
o Magyar irodalom 
o Matematika 
o Történelem 
o Idegen nyelv 
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o Fizika 
o Kémia 
o Biológia 
o Földrajz 
o Szabadon választott tárgy 

- egészségügyi alkalmasság (szakmai és vizsgakövetelmények szerint) 
Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel az összes tantárgyi jegyet! 
 

Nyílt nap az agrárgépész ágazati képzésben: 2017. november 15. (szerda) 900 - 1100 
2017. november 9-én 1600-tól tájékoztató szülői értekezlet és az iskola bemutatása az 
érdeklődő 8. osztályos szülőknek (Heves, Dobó út 29.) 
 
 
 

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÖZÉPISKOLA 
A képzés rövid jellemzése: 
Az új típusú szakközépiskola 9-11. szakképzési évfolyamán a közismereti oktatással 
párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Felkészít az adott 
szakképesítés komplex szakmai vizsgájára. A hároméves szakmai képzést és a komplex 
szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési lehetőséget nyújt az érettségi 
megszerzéséhez egy kétéves, érettségire felkészítő képzés keretében. A képzésbe alapfokú 
iskolai végzettséggel lehet bekapcsolódni. 
Felvételi eljárás: 

- az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye az 
alábbi tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 100 pont) 

o Magyar nyelv 
o Magyar irodalom 
o Matematika 
o Történelem 
o Idegen nyelv 
o Fizika 
o Kémia 
o Biológia 
o Földrajz 
o Szabadon választott tárgy 
- egészségügyi alkalmasság (szakmai és vizsgakövetelmények szerint) 
- az abroncsgyártó és a cukrász szakmát választó tanulóknak ezen kívül 

pályaalkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük. 
Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel az összes tantárgy jegyet! 

 
 

Választható szakképesítések: 

Kód Szakképesítések 
Felvehető 
létszám: 

0004 34 543 01 – abroncsgyártó 12 fő 
0005 34 811 01 – cukrász 16 fő 
0006 34 341 01 – eladó 16 fő 
0007 34 582 03 – épület- és szerkezetlakatos 16 fő 
0008 34 582 14 – kőműves 16 fő 
0009 34 521 08 – mezőgazdasági gépész 12 fő 
0010 34 542 06 – női szabó 12 fő 
0011 34 541 05 – pék  16 fő 
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Nyílt nap a képzésben: 
2017. november 14. (kedd) 900 - 1100 

 
 
2017. november 9-én 1600-tól tájékoztató szülői értekezlet és az iskola bemutatása az 
érdeklődő 8. osztályos szülőknek (Heves, Dobó út 29.) 
 
Az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok várható időpontja május hónap vége, az 
időpontról és a pályaalkalmassági követelményekről a jelentkezőket írásban tájékoztatjuk. 
Az előzetesen felvételt nyert, de a választott szakmára orvosilag nem alkalmas tanulók 
részére az iskola képzési rendszerében más szakmában továbbtanulási lehetőséget 
biztosítunk. 
 
Kollégiumi férőhely igényelhető. 

 
 

A jelentkezési lapon a megpályázott szakképesítés kódját kérjük feltüntetni! 
 
 
Csak megfelelő számú jelentkező esetén indulhatnak a meghirdetett képzések. 
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LŐRINCIBEN 
 

 

Egri SZC Március 15. Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma  

 
 
 

P ÁL Y AV ÁL AS Z T Á S ,  TO V ÁB B T AN U L ÁS  

P I AC K É P E S  S Z AK M A –  B I Z TO S  J Ö V Ő  

 

 

OM azonosító:   203035 
Cím:   3024 Lőrinci, Kastélykert 
Telefon/fax:  37/ 388-455 
E-mail:  admin@lorinci.sulinet.hu 
Honlap:   www.lorinci-kozepiskola.hu 
Főigazgató:  Fábri Eufrozina  
Tagintézmény vezető:  Oroián Erzsébet 
Pályaválasztási felelős:  Husanyicáné Érsek Enikő ig.h. 
  Kocsis Tiborné pályaorientációs tanár 

 
 

 
 
 

Az iskola Lőrinciben, a 21-es főút mellett található, egy 24 holdas őspark veszi körül. Az 
iskolánk két épület a 2010-es évben teljes felújításon esett át. Ennek eredményeként az 
Európai Uniós követelményeknek megfelelő körülmények várják tanulóinkat. 
Eszközfelszereltsége alkalmas a minőségi képzés megvalósítására. Két nyelvi labor, egy 
természettudományos tanterem, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek tanirodája, 
tankonyha, tanétterem, vendéglátó kabinet, gépészeti szaktanterem és két 
számítógépterem, jól felszerelt könyvtár, teniszpálya, füves pálya biztosítja a korszerű 
ismeretek megszerzését és az aktív sportolási lehetőségeket. A szakképzésben 
résztvevőknek biztosítjuk a gyakorlati képző helyet saját tanműhelyeinkben, illetve 
gazdálkodó egységekkel történő tanulószerződés megkötését elősegítjük. Az iskola jól 
megközelíthető autóbusszal és vonattal egyaránt. Diákjáratok indulnak Bujákról, Palotásról, 
Gyöngyösről, Hatvanból és Apcról.  

mailto:admin@lorinci.sulinet.hu
http://www.lorinci-kozepiskola.hu/
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Képzéseink összefoglaló táblázata 

 
Szakgimnáziumi képzések: 
 

Ágazat Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

Technikusi végzettség 
(+1 év) 

 
XXXVIII. 
Rendészet és közszolgálat 
 

 
 
Közszolgálati ügykezelő 
 

 
 
Közszolgálati ügyintéző 

 
IV. Pedagógia 
 

 
Óvodai dajka 

 
Gyógypedagógiai segítő 
munkatárs 
 

 
XXVI. Kereskedelem 
 

 
Kereskedő 

 
Kereskedelmi képviselő 

 
XXVII. Vendéglátóipar 
 

 
Pincér 

 
Vendéglátásszervező 

 
XXXVII. Sport 
 

 
- 

 
Fitness-wellness instruktor 

 
VII. Bányászat 
 

 
Külszíni bányász 

 
Bányaművelő technikus 

 
Rendészet és közszolgálat szakgimnáziumi ágazat (Intézményi kód: 6601) 
 
A tanulók a rendészet és közszolgálat ágazati oktatás keretében személy és vagyonvédelmi 
ismeretek, e-közigazgatás, magánbiztonság és vagyonvédelem, önvédelem és intézkedés 
technika, rendvédelmi szervek és alapfeladatok, magánbiztonsági közszolgálati ügykezelő, 
közszolgálati ügyintézői ismeretek, jogi ismeretek, illetve önvédelmi képzésben részesülnek. 
A szakmai érettségi letétele lehetőséget ad, magasabb szakirányú OKJ-s szakképesítés 
megszerzésére 1 év alatt, OKJ 54 345 01 közszolgálati ügyintéző, valamint a tanuló későbbi 
rendészeti szakközépiskolai tiszthelyettesi tanulmányi idejét fél évvel lerövidíti. Oktatott 
idegen nyelv: angol illetve német. 
 
Kereskedelem és vendéglátóipar szakgimnáziumi ágazat (Intézményi kód: 6602/6603) 
Kereskedelem és vendéglátóipar ágazati képzés 1-1 szakmacsoportban indul. A 9-12. 
évfolyam szakmai tantárgyai: marketing, vállalkozási ismeretek, vendéglátó ismeretek, 
gazdasági ismeretek, kommunikáció, gépírás, minőségbiztosítási ismeret, szakmai gyakorlati 
tantárgyak. A kereskedelmi és vendéglátó ipari ágazati képzésben résztvevők felkészítést 
kapnak arra, hogy a szakmai érettségi megszerzése után egy év alatt OKJ 54 341 01 
kereskedő, illetve OKJ 54 811 01 vendéglátás szervező szakmából szakmai vizsgát 
tehessenek. 
 
Pedagógia szakgimnáziumi ágazat (Intézményi kód: 6605) 
A tanulók a szakmával kapcsolatos tantárgyak keretében betekintést nyernek a pedagógia, 
óvodapedagógia, ezen belül a kisgyermek gondozása, fejlesztése és nevelése, valamint a 
szociális munka, magas szintű alkalmazási területeibe. A szakmai érettségi vizsga 
megszerzése után erre az ágazati képzésre jelentkezők egy év alatt OKJ 54 140 02 
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gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget szerezhetnek. Olyan szociális és 
pedagógiai érzékenységgel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk iskolánkba, akik 
elhivatottságot éreznek a családok és gyermekek körében végzett segítő tevékenység 
végzése iránt. 
 
Bányászat szakgimnáziumi ágazat (Intézményi kód: 6604) 
A tanulókat a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak keretében felkészítik arra, hogy a 
szakmai érettségi megszerzése után egy év alatt OKJ 54 554 01 bányaművelő technikus 
szakmai végzettséget kapjanak. Olyan műszaki érdeklődésű tanulókat várunk, akiket érdekel 
a földtudomány, a gépészet, a földtani ismeretek, a bányaüzemeltetés és a gazdasági 
ismeretek. Szakmai gyakorlatot a MERT Visontai Bányaüzeme szervezésében végzik. A 
végzettség megszerzése lehetőséget nyújt, hogy elismerést és tiszteletet kiváltó szakmában 
helyezkedjen el.  
 
Sport szakgimnáziumi ágazat (Intézményi kód: 6606) 
A tanulók a képzés során elsajátítják az edzéselméleteket, gimnasztikát, a fitness termi 
kondicionálás lehetőségeit, egyéb speciális foglalkozásformákat, de az ügyfélszolgálati 
munkába is belekóstolhatnak. A szakmai érettségi lehetőséget ad, magasabb szakirányú 
OKJ-s szakképesítés megszerzésére 1 év alatt, OKJ 54 813 01 Fitness-wellness instruktor 
szakképesítésre. 
 
Szakközépiskolai képzések: 
 

Ágazat Szakmacsoport Szakképesítés 

 
XXVII. Vendéglátóipar 
 

 
18. Vendéglátás-turisztika  

 
Szakács 

 
XXVII. Vendéglátóipar 
 

 
18. Vendéglátás-turisztika 

 
Pincér 

 
XXVII. Vendéglátóipar 
 

 
18. Vendéglátás-turisztika 

 
Cukrász 

 
XVI. Építőipar 
 

 
9. Építészet 

 
Festő, mázoló, tapétázó 

 
V. Gépészet 
 

 
7. bányászat 

 
Külszíni bányász 

 
XXVI. Kereskedelem 
 

 
17. Kereskedelem-
marketing, üzleti 
adminisztráció 
 

 
Eladó 

 
Szakács (Intézményi kód:6614) 
A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a 
vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az 
elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára 
éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben. A szakképesítéssel 
rendelkező képes: napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani az 
ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni felmérni a meglévő 
készletek mennyiségét árut átvenni előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a 
munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat nyersanyagokat 
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előkészíteni a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni különféle ételeket 
készíteni az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani, a szakmaiság, a 
praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalni, díszíteni a 
maradványokat kezelni a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani feladatait az 
élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni technológiai műveletek 
leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni. Ösztöndíj lehetőség! 
 
Pincér (Intézményi kód: 6613) 
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati 
egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve 
az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható 
legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai 
szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. A szakképesítéssel rendelkező 
képes: az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni, az árukészlet alakulását 
figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében, 
előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában. Képes, munkaterületét és a 
vendégteret nyitásra előkészíteni felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetni a protokoll-
előírások szerint, ismertetni a választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni. 
A felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és 
italokat szakszerűen felszolgálni. Tud számlákat készíteni átvenni a fogyasztás ellenértékét, 
pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni 
HAACP dokumentációkat kitölteni.  
 
Cukrász (Intézményi kód: 6615) 
A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, 
fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli 
változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre. A 
szakképesítéssel rendelkező képes: saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges 
anyagmennyiséget felmérni, cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni, 
cukorkészítményeket előállítni bevonó anyagokat készíteni, felhasználni cukrászati félkész- 
és késztermékeket készíteni. Képes fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni, valamint 
pohárkrémeket, bonbonokat és tányérdesszerteket a vendég kérésének megfelelően 
elkészíteni. Ösztöndíj lehetőség! 
 
Festő, mázoló, tapétázó (Intézményi kód: 6611) 
Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése, 
előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási 
munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával 
önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat 
alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a 
munkabiztonság betartásában.  
 
Bányaművelő (Intézményi kód: 6610) 
Olyan műszaki érdeklődésű tanulókat várunk, akiket érdekel a földtudomány, a gépészet, a 
földtani ismeretek, a bányaüzemeltetés és a gazdasági ismeretek. 9. évfolyamon az iskola 
saját jól felszerelt tanműhelyében van a gyakorlat, míg az összefüggő szakmai gyakorlatot 
valamint a 10.-es és 11-es gyakorlatot már a MERT Visontai Bányaüzeme szervezésében 
végzik. A végzettség megszerzése lehetőséget nyújt, hogy elismerést és tiszteletet kiváltó 
szakmában helyezkedjen el. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (jó 
térlátás, hallás, erős fizikum stb). Szakmai tárgyak: Geológia, Gépelemek-géptan, Szakrajz, 
Gépészeti alapismeretek, Bánya villamosságtan, Fémipari alapképzés, Bányászati 
alapismeretek, stb. A bányaipari képzésben résztvevők teljesítmény-arányos kiemelt 
ösztöndíjat kapnak. Kiemelkedő ösztöndíj lehetőség! 
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Eladó (Intézményi kód: 6612) 
Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. 
Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő 
előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. 
Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a 
kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat. A 
szakképesítéssel rendelkező képes: segíteni az árubeszerzést átvenni az árut készletezési, 
raktározási feladatokat végezni; a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a 
vásárlót alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási 
szabályokat ; szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket; a 
kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni értékesítéshez 
kapcsolódó szolgáltatásokat végezni pénztárgépet kezelni, az ellenérték elszámolás során 
készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni, kereskedelmi egységet 
szabályszerűen üzemeltetni. 
 
 
Szakképzési HÍD II. program:  
A Szakképzési Híd II. programban, azoknak a jelentkezését várjuk, akik a 15. életévüket 
betöltötték és a 6. osztályt elvégezték. A program keretében elsajátíthatják a tanulók azokat 
az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá 
megszerezhetik a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti 
tudáselemeket. A Híd II. program sikeres befejezése után vendéglátó eladó szakmát 
szereznek növendékeink, valamint a továbbiakban szakközépiskolai évfolyamon folytathatják 
tanulmányaikat, tehát 2+3 tanév alatt 2 szakmát kaphatnak az ide jelentkezők.  
 
 
Kollégiumi férőhelyek száma: 50 fő  
 

Felvételi eljárás 

  
Felvételi vizsgát nem tartunk, a felvétel során az általános iskola 5., 6.,7. év végi és a 8. év 
első félévi eredményei alapján rangsorolunk (figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv). Központi felvételi nem szükséges.  
 

                               Iskolai nyílt napok: 2017. november 21-22. 8 - 14 óráig 
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MÁTRAFÜREDEN 
 

FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és 
Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma  

 
OM azonosító: 027986 
Telephelykód: 004 
Cím:  3232 Mátrafüred, Erdész u. 11. 
Telefon:  37/520-250 
Fax:   37/520-100 
E-mail:  matraszakkepzo@gmail.com 
Honlap:  www.matra-szakkepzo.sulinet.hu 
Igazgató: Karnis Pálné 
Szakmai igh.: Pataki Tamás 
Oktatási-nevelési igh.: Szalai Éva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakgimnáziumi képzés  

Tanulmányi 
terület  
egyedi 
kódja 

Évfolyam
ok 

száma 

Tanulmányi terület 
és jellemzői 

Felvehető 
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Osztály Fő 

031 9-13 
54 623 02 

Erdésztechnikus 
4 + 1 év 

2 68 

032 9-13 

54 625 01 
Vadgazdálkodási 

technikus 
4 + 1 év 

1 34 

033 9-13 

54 621 02 
Mezőgazdasági 

technikus 
4 + 1 év 

1 34 

9-12. évfolyamon szakmai érettségi vizsgával záruló 
ágazati szakgimnáziumi képzés, 

13. szakképző évfolyamon felkészítés a szakmai vizsgára. 
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Szakközépiskolai képzés  

Tanulmányi  
terület  
egyedi 
kódja 

Szakképesítések megnevezése 
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á
m

 

034 34 623 01 Erdészeti szakmunkás 3 év 28 

035 34 621 01 Gazda 3 év 28 

 

Felvételi eljárás, követelmények 
Felvételi vizsga nincs. 
A jelentkezők rangsorolása kizárólag a tanulmányi eredmények alapján történik.  
 
A felvétel elbírálása az 5-6-7. osztály év végi, ill. a 8. osztály első félévének eredménye 
alapján számított pontok szerint történik. 
A tanulmányi eredmény számításához szükséges tantárgyak, melyeket a felvételi lapon 
szerepeltetni kell: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, angol/német 
nyelv, biológia (természetismeret 5-6. osztály), fizika, földrajz, kémia, informatika. 
 
Előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat Mátrafüreden, az intézmény iskolaorvosi 
rendelőjében. 

 

SNI (Sajátos nevelési igényű) státuszú tanulókat a FM ASzK - Mátra Erdészeti, 
Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
nem oktat. 

 

 

Gyakorlati helyeink 
Az iskola tanüzeme, az Egererdő Erdészeti Zrt. erdőterületei, vadásztársaságok, 
mezőgazdasági vállalkozások. 

 

Oktatott idegen nyelvek: angol és német nyelv. 

 

Kollégiumi ellátás 
A 9. évfolyamra felvételt nyert tanulóink részére kollégiumi elhelyezését biztosítunk. 
 
Tanórán kívüli foglalkozások: (A tanulók igényeihez igazodva.) 

 Felzárkóztatás (9. évfolyam), korrepetálás (9.-12. évfolyam): szükség esetén 
közismereti tantárgyakból 

 Szakkörök: történelem, biológia, rajz, környezetvédelem, szakmai ismeretek, 
informatika, gombaismeret, lövészet, barkácsolás, fafaragó, vendéglátás, 
kürtszakkör 

 Érdeklődési körök: énekkar, társastánc, filmklub, háztartási ismeretek, irodalmi 
színpad 

 Sportkör: atlétika, röplabda, labdarúgás, természetjárás 

 Szakmai tanórán kívüli foglakozások: erdőművelés, erdőhasználat, felismerés, 
erdészeti gépek, erdészeti igazgatás, motorfűrész-kezelés, vadászat-
vadgazdálkodás, gasztronómia, mezőgazdasági, élőhelyismeret, kertészet 

A tanuló igénye szerint a tanulmányok ideje alatt kedvezményes térítés ellenében 
megszerezhető tanúsítványok: 

3 
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„B” kategóriás gépjárművezetői (technikusi alapkövetelmény), „T” kategóriás – 
mezőgazdasági vontatóvezetői – jogosítvány (erdészeti szakmunkás végzettség 
alapkövetelménye), állami vadászvizsga, fegyverismereti vizsga, erdészeti anyagmozgató és 
rakodógép-kezelő, növényvédelmi „zöldkönyv”. 

 

 

Felnőttképzés 
Iskolai rendszeren kívüli szakképzés (tanfolyamos) - a jelentkezők létszámától függően - az 
alábbi OKJ-s szakmákban: 

 32 621 02 Méhész 

 31 621 02 Aranykalászos       
gazda 

 21 623 01 Erdőművelő 

 31 623 01 Fakitermelő 

 21 623 02 Motorfűrész-
kezelő 
 

 

Felnőttoktatás 
54 623 02  Erdésztechnikus 
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PÉTERVÁSÁRÁN 
 

 

FM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  

 
 

OM azonosító:  027986 
Cím:  3250 Pétervására, Keglevich út 19. 
E-mail:  mezoszaki@gmail.com  
Web:  www.peterkeszaki.hu 
Telefon:  36/568-300  
Fax:  36/568-304 
Igazgató:  Tóthné Utasi Ilona 
Pályaválasztási felelős:  Molnár Anett, igh. 
 
 

Szakgimnáziumi képzés 
 

0041 szakgimnázium: 4 évfolyamos, az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a 
szakmai oktatás ágazatának területe: mezőgazdasági gépész. 
A szakgimnáziumi képzés elsődleges feladata az általános műveltség megalapozása, az 
érettségi vizsgára történő felkészítés. A képzés négy évfolyamos, melynek során agrár 
gépész ágazatban folyik az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai elméleti és 
gyakorlati oktatás. 
 
A szakgimnáziumi évfolyamok után tervezett kimenet: 
 
Mezőgazdasági gépésztechnikus 
OKJ szám: 54 521 05   
Képzési idő: 1 év; az általános érettségivel rendelkezők számára 2 év.  
Belépési feltétel: érettségi bizonyítvány megléte. Feladata a mezőgazdasági gépek 
előkészítése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása. Elvégzi a növénytermesztés és 
az állattenyésztés gépi munkáit, az anyagmozgatást; irányítási feladatokat lát el. 
 
 

Szakközépiskolai képzés 
 
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség vagy a Szakképzési Hídprogram elvégzése; 
egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 
 
A mezőgazdasági gépész szakma hiányszakképesítés (ösztöndíjjal támogatott). 
A végzett szakmunkások (bármilyen szakmában) két év alatt érettségi vizsgára is 
felkészülhetnek. Az oktatás – igény szerint – nappali, illetve esti munkarendben folyik. 
 
Mezőgazdaság szakmacsoport 
 
0042  Mezőgazdasági gépész 
OKJ szám: 34 521 08  Képzési idő: 3 év 

mailto:mezoszaki@gmail.com
http://www.peterkeszaki.hu/
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A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: mezőgazdasági arató-cséplő 
gép vezetője, cséplőgépkezelő, mezőgazdasági kotrógépkezelő, mezőgazdasági rakodógép 
kezelő, önjáró betakarítógép kezelője, traktorvezető, talajjavítási gépkezelő, növényvédő 
gépész. 
A mezőgazdasági gépész képes a mezőgazdaságban alkalmazott erőgépek (vontatók), 
mobil és stabil munkagépek önálló üzemeltetésére, beállítására, karbantartására és 
javítására. Elvégzi a növénytermesztéshez, állattenyésztéshez kapcsolódó közúti szállítási 
feladatokat. 
A szakmai vizsga letétele után kiegészítő képzéssel megszerezhető szakma (szakképesítés-
ráépülés): mezőgazdasági gépjavító. 
 
0043  Kertész 
OKJ szám: 34 622 02  Képzési idő: 3 év  
A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: kertész, zöldségtermesztő; 
fóliakertész, zöldség- és fűszernövény-termelő, gyümölcstermesztő, gyümölcsfagondozó, 
szőlőtermesztő, szőlőmunkás. 
A kertész feladata a zöldségnövények szaporítása, telepítése, szőlő- és 
gyümölcsültetvények létesítése; a termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. Képes 
használni és karbantartani az ágazatban jellemző gépeket; elvégzi a dokumentációs 
feladatokat; indíthat önálló vállalkozást.  
A szakmai vizsga letétele után kiegészítő képzéssel megszerezhető szakma (szakképesítés-
ráépülés): zöldség- és gyümölcstermesztő. 
 
0044  Lovász 
OKJ szám: 34 621 02  Képzési idő: 3 év  
A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: lovász, csikógondozó, 
csikós, istállómester, lóápoló és gondozó, lótartó és -tenyésztő, lótenyésző, ménápoló, 
ménesi kanca-gondozó. 
A lovász biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását. Kialakítja a ló optimális 
tartási körülményeit. Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat. Részt vesz a 
ló napi mozgatási feladatainak ellátásában és alapkiképzésében. 
 
 
Élelmiszeripar szakmacsoport 
 
0045 Pék 
OKJ szám: 34 541 05  Képzési idő: 3 év 
A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: pék, gyorspékségi sütő és 
eladó, fagyasztott pékáru sütő, gyorsfagyasztott tésztagyártó, dagasztó, morzsakészítő, 
péksütemény-készítő, pereckészítő, sütőipari munkás, nyerstészta-feladó, sütőipari táblázó, 
mézeskalács-készítő, száraztészta-készítő, teasütemény-gyártó, tésztakészítő. 
A pék képes bármely sütőipari termék előállítására úgy kis-, mint nagyüzemben. Előkészíti a 
gyártást, alapméréseket végez, többféle tésztát készít, majd azt feldolgozza, keleszti, süti; a 
készterméket tárolja, minősíti. Munkája során gépeket üzemeltet és adminisztrációs 
feladatokat is végrehajt. 
 

 
Szakképesítés-ráépülés 

 
Belépési feltétel: szakmai előképzettség és egészségügyi alkalmassági vizsgálat.  
 
Képzés típusa: felnőttoktatás, esti tagozat 
 
Mezőgazdasági gépjavító: 
OKJ szám: 35 521 02  Képzési idő: 1 év 
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A szakképesítés ráépüléssel betölthető munkakörök, foglalkozások: autódaru-szerelő, 
dózer szerelő, helyhez kötött gép szerelője, javítója, hidraulikaszerelő, kompresszorszerelő, 
rakodógép-szerelő, szállítószalag szerelő, targoncaszerelő. 
A mezőgazdasági gépjavító képes mezőgazdasági gépeket üzemeltetni, karbantartást, 
javítást előkészíteni, elvégezni, gépet szét- és összeszerelni, erő- vagy munkagépeket 
karbantartani, javítani, hidraulikus vagy motoregységet javítani, felszerelni. 
 
 
Zöldség- és gyümölcstermesztő 
OKJ szám: 35 622 02  Képzési idő: 1 év 
A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások: fóliás, szántóföldi és 
üvegházizöldség-termesztő, palántanevelő, szőlő- és gyümölcstermesztő. 
A zöldség- és gyümölcstermesztő feladata gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények 
szaporítása, telepítése, ezen növények termesztéstechnológiai munkáinak végzése, a 
kapcsolódó gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és 
értékesítése. 
 
 
 
A felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. 
 
Nyílt napok időpontja: 2017. november 15. és december 13. 10:00 – 12:00 óráig. 
 
Idegen nyelv oktatása: az angol és a német nyelv közül választhatnak a jelentkezők. 
 
Fakultációk, szakkörök: számítástechnika, virágkötészet, jogosítvány megszerzése, zene, 
tánc, sport, stb. 
 
Kollégiumi férőhelyet tanulóink számára az iskola saját kollégiumában biztosítunk. 
 
Egyéb információk: iskolánk fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulókat, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók közül az egyéb pszichés 
fejlődési (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási) zavarral küzdő diákokat. A 
jelentkezési laphoz a szakértői véleményt csatolni szükséges. 
 

További információk az iskola honlapján: www.peterkeszaki.hu 
 

Keress minket a www.facebook.com közösségi oldalon is! 

http://www.peterkeszaki.hu/
http://www.facebook.com/
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KOLLÉGIUMOK 
 

Érseki Szent József Kollégium 
 

OM azonosító: 040549 
Cím:  3300 Eger, Foglár György u. 1.   
Telefon,   36/ 516-960 
Fax:   36/ 516-961 
E-mail:   sztjk1@enternet.hu  
Honlap:  www.ersekiszentjozsef.sulinet.hu 
Igazgató:  Homa János 
Típusa: középiskolai fiú kollégium 
Maximális tanulólétszám:  135 fő 
 

 

Az Érseki Szent József Kollégium szeretettel várja az 
Egerben tanuló, s a keresztény erkölcsi értekéket elfogadni 
képes (azokkal lojális) középiskolás diákokat. Ez a 
nevelési-oktatási intézmény több mint 300 éve szolgálja az 
Egerben tanuló diákokat. 1709-ben Telekessy püspök 
alapította, 1993-ban dr. Seregély István érsek atya vette 
vissza egyházi fenntartásba és indította újra Érseki Szent 
József Kollégium néven. Akik ide jelentkeznek és felvételt 
nyernek, egy olyan közösségbe kerülnek, ahol fő szempont 
a szeretetteljes, családias légkor kialakítása. A 
középiskolás (kisgimnazista és a 13 – 19 év) az az életkor, 

amelyben - a szülői ház távolléte miatt - mindenképpen szükséges egy biztonságot 
és fegyelmet nyújtó intézmény. A gondoskodással és a szeretettel próbáljuk meg 
pótolni a szülői házat. 
 
Természetesen tudjuk, hogy a kollégium nem ugyanaz, mint a család, de közelíteni 
szeretnénk hozzá. Ez a közelítés elsősorban abban nyilvánul meg, hogy segítünk az 
iskolába való beilleszkedésben, abban hogy a tanulmányokat zökkenőmentesen 
lehessen folytatni, végezni. Igyekszünk mindenkit megóvni a negatív városi 
hatásoktól, és a szabadidő kulturált eltöltése érdekében megpróbálunk mindenki 
részére érdekes és vonzó programokat biztosítani (kulturális, közéleti, sport, 
környezetvédelmi és turisztikai, hitéleti klubfoglalkozások vannak, pingpongozási, 
csocsózási, biliárdozási lehetőség is biztosított, saját konditermet működtetünk). 
Kollégiumunk a város központjában található. Csak pár percre van egy – egy oktatási 
intézménytől, mint például: a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégiumtól; - 
az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnáziumtól; – a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Jó Pásztor Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskolától; - az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola és Pedagógiai Intézménytől; - az Egri Dobó István 
Gimnáziumtól. S mivel a helyi es helyközi buszállomáshoz is közel van, így minden 
egri iskola könnyen es gyorsan megközelíthető. 
A kollégiumunk szoros kapcsolatot tart a társintézményekkel, megpróbálunk 
mindenben igazodni elvárásaikhoz.  

mailto:sztjk1@enternet.hu
http://www.ersekiszentjozsef.sulinet.hu/
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Eredményességünket igazolja, hogy az egri kollégiumok közötti kulturális, sport es 
műveltségi vetélkedő sorozaton már több ízben is dobogós helyezést értük el, a 
diákjaink képzőművészeti munkáiból pedig kiállítást szerveztünk. Az 
eredményességünket igazolja az is, hogy a kollégium tanulmányi átlaga négy (4) 
egész felett van. 
Intézményünkben a nevelőtanárok, a „Don Bosco”-i nevelést valósítják meg. 
Nevelőink, mint a diákok „élő lelkiismeretei”, állandóan előre figyelmeztetik 
neveltjeiket a veszélyekre, a soron következő feladatokra, a kötelességeikre. Fő 
elvünk: „szeretlek, tehát követelek”. 
Kollégiumunkban rendszeres vallási élet folyik. A diákok heti rendszerességgel 
hallgathatnak misét a ciszterci templomban és kollégiumunk kápolnájában. 
Az egyéni törődés, a jelen lévő személyes kapcsolat a diákok és a nevelők, a diákok 
és a kollégium dolgozói között ugyancsak a testi es lelki egészséget szolgálja. 
 
A kollégium adatai: 
Típusa: középiskolai fiú kollégium 
Szolgáltatás: 1040549001 - kollégiumi nevelés-oktatás, általános feltételek szerint 
Maximális tanulólétszám: 135 fő 
E-mail: sztjk1@enternet.hu 
 
Pedagógiai hitvallásunk:  
Az Érseki Szent József Kollégium növendékeit az Egyház öntudatos híveivé, a 
magyar haza becsületes polgáraivá és a társadalom művelt tagjaivá szeretnénk 
nevelni. 
 
Jelmondatunk: „HITBEN ÉLVE NEVELKEDNI, NÖVEKEDNI!” 
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Szent Hedvig Kollégium 
 
 
OM azonosító:    040542 
Cím:     3300 Eger, Dobó tér 6. 
Telefon:     06-36/ 320-788 
Fax:     06-36/ 320-833 
Email cím:    kissne@szenthedvig.hu 
Honlap:    szenthedvig.hu 
Igazgató:    Kiss Lászlóné 
 
 
 
A kollégiumunkról  
 
A kollégiumunk a történelmi belváros szívében, a 
Dobó téren található.  
 
Nem utolsó szempont az, hogy jó a nevelő-diák 
kapcsolat. Nálunk mindig számíthatsz arra, hogy 
meghallgatjuk a problémádat és segítünk, amiben 
csak tudunk. A kollégiumi elhelyezés ingyenes!  
 
 
 
Többféle kulturális programokkal színesítjük az Egerben töltött éveket:  
 

 városismereti szakkörön gyarapíthatod tudásodat Egerről,  

 fejlesztheted a tehetségedet a színjátszó körben, énekkarban,  

 minden tanév elején indítunk KRESZ – és elsősegély tanfolyamot itt helyben,  

 népi táncház keretében bővítheted táncos képességeidet,  

 Ki - Mit - Tud? versenyen megmutathatod tehetségedet,  

 ifjúsági bérlettel rendszeresen megnézheted az egri Gárdonyi Géza Színház 
előadásait,  

 évente többször rendezett sportnapon, Eged túrán megcsillogtathatod 
ügyességedet,  

 hitben növekedni kívánók számára havonta részt vehetsz ifjúsági hittanon és 
szentmisén, a Szent István Rádióban rózsafüzér imádságokon, 

 egész napos internet szolgáltatás és könyvtári hozzáférés segíti a tanulásodat,  

 részt vehetsz a rajz- és fotó pályázaton, és munkáid díszíthetik a kollégium 
folyosóit.  

 

Ami nagyon fontos:  
 

közel vannak az iskolák, az autóbusz pályaudvar és a vasútállomás.  
 
Nyílt napok időpontjai: azonos a középiskolákban tartandó nyílt napokkal.  
 

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődő középiskolás lányt a  
beiratkozáson 2018. június 20 - 22-ig, 10 - 16 óráig Eger, Dobó tér 6. címen, illetve a 
pótbeiratkozáson augusztus 22 - 31-ig.  
 

Gyere el kedves szüleiddel, látogasd meg intézményünket.  
Várunk szeretettel minden leendő egri középiskolást! 


