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Bevezető 
 

Kedves Pályaválasztó Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Intézményvezetők, Osztályfőnökök, 

Kollégák! 

Az általános iskola befejező évében fontos döntés előtt állnak a tanulók és szüleik. El kell 

dönteni, hogy milyen iskolatípusban, melyik iskolában tanuljanak tovább. A jó döntéshez 

önismeretre, pályaismeretre van szükség, valamint információkkal kell rendelkezni a 

választott pályáról, az ahhoz szükséges képességekről és ezek megszerzésének lehetőségéről 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat azzal segíti a pályaválasztó 

tanulókat és szüleiket, hogy a honlapján megjelenteti a megye középfokú oktatási 

intézményeinek képzési kínálatát. Kiadványunkat a köznevelési intézményekből beérkezett 

adatok alapján állítottuk össze. Kérjük, ha módjukban áll, tájékozódjanak az érintett iskolák 

honlapján is, amelyeknek elérhetősége szintén megtalálható az adatok között. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és a szakszolgálatok működéséről 

szóló 15/2013. számú EMMI rendelet hatályba lépésével kötelezővé vált a pedagógiai 

szakszolgálatok számára a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatának ellátása 

minden megyében. 

A beiskolázással kapcsolatban információ kérhető a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport munkatársaitól: 

Nánásiné dr. Horváth Edit pszichológus, pályaorientációs konzulens, Váczi Emese 

pedagógus, pályaorientációs konzulens, Kondor Elek pedagógus, pályaválasztási 

tanácsadótól. 

Telefon:56/510-720 

e.mail: kondor.elek@jnszmpsz.hu 

 

Sikeres felvételt kívánok! 

 Csibi Enikő 

 főigazgató 
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A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő 

felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben 
28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 

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

 
 A B 

1. Határidők Feladatok  

2. 2015. 09. 11. 

A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany 

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

történő jelentkezésről.  

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

tanulmányi területeinek meghatározási formáját.  

4. 2015. 10. 20. 

A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák 

tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a 

Felvételi Központnak.  

5. 2015. 10. 20. 

A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell 

nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell 

tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a 

nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.  

6. 2015. 11. 13. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.  

7. 2015. 12. 08. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat 

benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.  

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

9. 2015. 12. 11. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a 

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

vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.  

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

találkozást a programba jelentkezőkkel.  

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

12. 
2016. 01. 16., 

10.00 

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

13. 
2016. 01. 16., 

10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János 

Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban.  

14. 
2016. 01. 21., 

14.00 

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

kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők 

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

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

találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.  

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

módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.  

17. 2016. 02. 04. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra 

benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, 

tanulókat és általános iskolákat.  

18. 2016. 02. 12. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói 

adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba 

történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a 

gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)  

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

20. 
2016. 02. 16.-

03. 04. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.  

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

22. 
2016. 03. 16-

17. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.  

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



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

Központnak.  

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

jelentkezettek listáját ABC sorrendben.  

25. 2016. 03. 30. 

Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő 

tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az 

általános iskolákat.  

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

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

Központnak.  

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

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

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

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, 

Óvoda 

   
Az iskola neve: 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda 

OM azonosító: 

 201573 

Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 

E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Honlap: www.bercsenyi.com 

Igazgató: Kocsis Erzsébet Pályaválasztási felelős: Szécsiné Tamasi Katalin 

Igazgatóhelyettes: Szécsiné Tamasi Katalin Igazgatóhelyettes: Márton Zsolt 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását? 

 
igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

írásbeli és szóbeli vizsga esetén is figyelembe vesszük 

a szakértői véleményt 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

angol/német nyelv, földrajz, kémia, biológia, fizika, 

informatika, testnevelés 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 



 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

 

igen 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

001 4 év Kerettantervre épülő 

helyi tanterv 

angol, német  Általános gimnáziumi képzés, normál  

oktatás. 

20 

002 4 év Kerettantervre épülő 

helyi tanterv 

angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv 

oktatása. 

20 

003 4 év Kerettantervre épülő 

helyi tanterv 

angol, német Emelt óraszámban biológia, és 

földrajz oktatás. 

15 

004 4 év Kerettantervre épülő 

helyi tanterv 

angol, német  Emelt óraszámban médiaismeret. 15 

005 4 év Kerettantervre épülő 

helyi tanterv 

angol, német  Belügyi rendészeti ismeretek, emelt 

szintű testnevelés. 

26 

006 5 év Kerettantervre épülő 

helyi tanterv, Arany 

János Kollégiumi 

Program hátrányos 

helyzetű tanulóknak 

angol, német Normál oktatás. 26 

007 8 év Kerettantervre épülő 

helyi tanterv, 

tehetséggondozás 

angol, német  Emelt óraszámban angol nyelv 

oktatása (csoportbontás magyar 

nyelv és irodalomból, matematikából, 

angol nyelvből). 

26 

Kollégium: van Felvételi vizsga:                           

Összesen: 148 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen. Az emelt angol nyelvi 

oktatás (tagozatkód: 002.) és az emelt szintű társadalomtudományi oktatás (tagozatkód: 004.) 

Szóbeli vizsga: van. Az emelt angol nyelvi oktatás (tagozatkód: 002.) szóbeli meghallgatás angol nyelvből 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: A hozott pontok illetve a központi felvételin elért pontszámok 

figyelembe vételével. Részletes pontszámítást a honlapunkon lehet megtekinteni. (www.bercsenyi.com) 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 



A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Országos Tanulmányi Versenyen elért 

eredményeket, nyelvvizsga eredményeket, a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is. 

További információk: - 

 

 

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
 

Az iskola neve:Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskola 

 

OM azonosító: 

 035987 

Címe: 5123 Jászárokszállás, Deák u. 59. Telefon/fax: 57/433-314 

E-mail: jaszdeak@gmail.com Honlap: www.jaszdeak.sulinet.hu 

Igazgató:Majkutné Tóth Emma  Pályaválasztási felelős: Kovácsné Szabó Ildikó 

Igazgatóhelyettes: Kovácsné Szabó Ildikó Igazgatóhelyettes: - 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Nem alkalmazunk speciális szabályokat. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

Minden kötelező érettségi tárgyból, a választható 

érettségi tárgyak közül informatikából és biológiából 

indítunk évfolyami szinten emelt szintű érettségire 

való felkészítést. Ezen túl fizika, földrajz, kémia és 

közgazdaságtan tantárgyak közül abból a kettőből, 

amelyekre legalább öt fő jelentkezett. 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

  



Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

001 4 év Kerettantervre 

épülő helyi tanterv 

Angol és 

német 

Idegen nyelvből emelt óraszámú 

oktatás 

32 fő 

Kollégium: nincs Felvételi vizsga: van Összesen: 32 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga:  nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 

A gimnáziumi osztályba jelentkező tanulókat a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, földrajz, informatika tantárgyakból 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor 

elért eredményük és írásbeli felvételijük alapján rangsoroljuk. A hozott tanulmányi eredmény 

másfélszeresét számítjuk be. Elérthető pontszám: 190 pont (írásbeli felvételi max. 100 pont, hozott 

pontok max. 90 pont).  

 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Azonos pontszám esetén előnyben 

részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók és a helyi tanulók, ill. azok, akiknek a testvére már az iskolánkba 

járt vagy jár.   

További információk: Iskolánk az OTP Fáy András Alapítvány Mintaiskolája. 

Bővebb információ a képzések részleteiről és a tanórán kívüli lehetőségekről az iskola honlapján és 

személyes találkozón előre egyeztetett időpontban (Tel.: 06-57-433-314; 06-20-463-31-74). 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 



011 4 év Közgazdaság/ XXIV. 

Közgazdaság 

Angol vagy 

német 

 

Képzés a kerettantervre 

épülő helyi tanterv 

alapján. Tanulható idegen 

nyelvek: angol vagy 

német, emelt óraszámban. 

 

A képzés a 12. évfolyam 

elvégzése után szakmai 

érettségi vizsgával zárul.  

A szakmai érettségivel 

betölthető munkakör: 

pénzügyi, statisztikai, 

biztosítási adminisztrátor. 

A szakmai érettségi után a 

következő 

szakképzettségek 

megszerzése lehetséges: 

nonprofit menedzser, 

pénzügyi termékértékesítő 

(bank, befektetés, 

biztosítás), pénzügyi-

számviteli ügyintéző, 

vállalkozási és 

bérügyintéző, vám-, 

jövedéki- és termékdíj 

ügyintéző 

16 fő 



012 4 év Informatika / 

XIII.Informatika 

Angol vagy 

német 

Képzés a kerettantervre 

épülő helyi tanterv 

alapján. Tanulható idegen 

nyelvek: angol vagy 

német, emelt óraszámban. 

 

A képzés 12. évfolyam 

elvégzése után szakmai 

érettségi vizsgával zárul.  

A szakmai érettségivel 

betölthető munkakör: 

számítógépes 

rendszerkarbantartó. 

A szakmai érettségi után a 

következő 

szakképzettségek 

megszerzése lehetséges: 

CAD-CAM informatikus, 

gazdasági informatikus, 

informatikai 

rendszergazda, IT mentor, 

műszaki informatikus, 

szoftverfejlesztő. 

 

16 fő 

Kollégium: nincs Felvételi vizsga: nincs Összesen: 32 fő 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

A szakközépiskolai osztályokba jelentkező tanulókat a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, földrajz, informatika tantárgyakból 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor elért 

eredményük alapján rangsoroljuk.  

Elérthető pontszám: 60 pont.  

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 

Azonos pontszám esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók és a helyi tanulók, ill. azok, 

akiknek a testvére már az iskolánkba járt vagy jár.  

További információk: Iskolánk az OTP Fáy András Alapítvány Mintaiskolája. 

Bővebb információ a képzések részleteiről és a tanórán kívüli lehetőségekről az iskola honlapján és 

személyes találkozón előre egyeztetett időpontban. ( Tel.: 06-57-433-314; 06-20-463-31-74) 



Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 

   
Az iskola neve: 

Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 

OM azonosító: 

 037923 

Címe: 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 122. Telefon/fax: 56/470-038 

E-mail: hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com Honlap: www.hajnoczy.hu 

Igazgató: Baczúr István Pályaválasztási felelős: - 

Igazgatóhelyettes: Mónusné Ábel Gizella Igazgatóhelyettes: Beke Lászlóné Bakos Erzsébet  

ECDL vizsgára felkészítés: igen Nyelvvizsgára felkészítés: igen 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális értékelési 

szabályokat alkalmaznak a középiskolai felvételi 

(írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán: 

nincs felvételi vizsga 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a következő 

tantárgy(ak)ból biztosított az intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

angol és német nyelv, fizika, biológia, kémia, 

földrajz, testnevelés, belügyi rendészeti ismeretek 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

001 4 év emelt szintű idegen 

nyelvi 

angol, 

német 

emelt óraszámban angol és 

német nyelv 

32 



002 4 év informatikai angol, 

német 

emelt óraszámban informatika 16 

003 4 év természettudomány

os 

angol, 

német 

emelt óraszámban matematika, 

10-től matematika-fizika vagy 

biológia-kémia szakirány 

16 

004 4 év közszolgálati angol, 

német 

9. évfolyamtól katonai 

alapismeretek, 11. évfolyamtól 

választható katonai 

alapismeretek vagy belügyi 

rendészeti ismeretek emelt 

óraszámban 

32 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 96 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga:  nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: hozott osztályzatok 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 8. évfolyam félévi osztályzatok 

További információk:a közszolgálati gimnáziumba történő felvételhez fizikális felmérésen és 

motivációs beszélgetésen kell részt venni 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

005 4 év oktatási angol vagy 

német 

5. évfolyamon 

pedagógiai és 

családsegítő munkatárs 

16 

006 4 év szociális angol vagy 

német 

5. évfolyamon szociális 

asszisztens 

16 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 32 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 



A vizsgázó teljesítményének értékelése: hozott osztályzat 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?8. évfolyam féléves osztályzatok 

További információk:  

 

Köznevelési Hídprogramok 

 
EGYEDI KÓD PROGRAM MEGNEVEZÉSE TANULMÁNYI TERÜLET  

(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő 

jellemzői, stb.) 

KÉPZÉSI 

IDŐ 

FELVEHETŐ LÉTSZÁM 

 Híd I. program 

 

   

 Híd II. program 

 

   

 

Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 

Hegedűs T. András Tagintézmény 

 
Az iskola neve: Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 

Hegedűs T. András Tagintézmény. 
OM azonosító: 

 037923 

Címe:5000 Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2 Telefon/fax: 21/251-1400 

E-mail: hajnoczy.htatagintezmeny@gmail.com Honlap:  

Igazgató: Baczúr István Pályaválasztási felelős: Teleki József 

Igazgatóhelyettes:  Tagintézmény-vezető:Teleki József  

ECDL vizsgára felkészítés: Nincs Nyelvvizsgára felkészítés: Nincs 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

Igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális értékelési 

szabályokat alkalmaznak a középiskolai felvételi 

(írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán: 

Nincs felvételi 

  



Emelt szintű érettségire való felkészítés a következő 

tantárgy(ak)ból biztosított az intézményben: 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 

Matematika 

Élő idegen nyelv (angol vagy német) 

Élő idegen nyelv 

Biológia 

Földrajz 

Informatika 

Cigány népismeret 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

Nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

Nincs 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

Nem 

 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

Kollégium: Van Felvételi vizsga: Nincs Összesen:  

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Nem 

Szóbeli vizsga:  Nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: Nem 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?  

A hozzánk jelentkező tanulókat 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor elért 

eredményük alapján rangsoroljuk. 

További információk: Előzetes bejelentkezés, egyeztetés alapján szívesen látunk és várunk 

minden érdeklődőt, általános iskolai osztályt vagy kisebb csoportot, egyénileg tanulókat, 

szülőket. 

 

  



SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

01 4 + 1 év Ügyvitel Angol vagy 

német 

Érettségi vizsga után 1 év 

alatt szerezhető 

szakképesítések: Irodai 

asszisztens 

12 fő 

02 4 + 1 év Pedagógia Angol vagy 

német 

Érettségi vizsga után 1 év 

alatt szerezhető 

szakképesítések: 

Pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs 

12 fő 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen:  24 fő 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Nem 

Szóbeli vizsga: Nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 

A hozzánk jelentkező tanulókat 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor elért eredményük 

alapján rangsoroljuk. 

További információk: Előzetes bejelentkezés, egyeztetés alapján szívesen látunk és várunk minden 

érdeklődőt, általános iskolai osztályt vagy kisebb csoportot, egyénileg tanulókat, szülőket. 

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

03 3 év Informatika Angol Számítógép-szerelő, 

karbantartó 

20 fő 

04 3 év könnyűipar Német Női szabó 30 fő 

05 3 év Közlekedés Angol vagy 

német 

Útépítő 20 fő 

06 3 év Vendéglátás-turisztika Angol vagy 

német 

Vendéglátó eladó 20 fő 



07 3 év Kereskedelem-marketing Angol vagy 

német 

eladó 30 fő 

08 3 év Faipar Angol vagy 

német 

Asztalos 30 fő 

Kollégium:  Van A felvétel sajátos feltétele:  Összesen: 150 fő 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 

A hozzánk jelentkező tanulókat 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor elért eredményük 

alapján rangsoroljuk. 

További információk: Előzetes bejelentkezés, egyeztetés alapján szívesen látunk és várunk minden 

érdeklődőt, általános iskolai osztályt vagy kisebb csoportot, egyénileg tanulókat, szülőket. 

 

Köznevelési Hídprogramok 

 
EGYEDI KÓD PROGRAM MEGNEVEZÉSE TANULMÁNYI TERÜLET  

(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő 

jellemzői, stb.) 

KÉPZÉSI 

IDŐ 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 Híd I. program 

 

   

 Híd II. program 

 

Számítógépes-adatrögzítő 2 év 10 fő 

 Híd II. program 

 

Lakástextil-készítő 2 év 10 fő 

Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
 

Az iskola neve: 

Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 

OM azonosító: 

201732 

Címe: 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A Telefon/fax: 06-59/321-329 

E-mail: illessy@illessy.sulinet.hu Honlap: www.illessy.sulinet.hu 

Igazgató: Toldi Attila Pályaválasztási felelős: Szabó Károly 

Igazgatóhelyettes: Szabó Károly Igazgatóhelyettes: Lévai János 

ECDL vizsgára felkészítés: nincs Nyelvvizsgára felkészítés: van 



 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 

001 
4 

tanév 

gimnáziumi 4 

évfolyamos 

kerettanterv 

angol/német 
emelt óraszámú idegen nyelv 

oktatása 
nincs korlát 

Kollégium: megoldott Felvételi vizsga: nincs Összesen:  

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: --- 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos 

félévi tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg a felvételi rangsort. 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a „különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

nincs felvételi 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

gimnáziumban valamennyi tantárgyból 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi – 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 



További információk: Pályaválasztási nyílt nap időpontja: 2016. január 27. 11.00-15.00 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 

KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

002 4+1 tanév vendéglátóipar angol/német 
vendéglátásszervező-

vendéglős (OKJ 54 811 01) 
30 

Kollégium: megoldott Felvételi vizsga: nincs Összesen: 30 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: --- 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos 

félévi tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg a felvételi rangsort. 

További információk: Pályaválasztási nyílt nap időpontja: 2016. január 27. 11.00-15.00 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

011 3 tanév épület- és szerkezetlakatos angol/német 
34 582 03 Hiányszakma 

állami ösztöndíjjal 

nincs 

korlát 

012 3 tanév gépi forgácsoló angol/német 
34 521 03 Hiányszakma 

állami ösztöndíjjal 

nincs 

korlát 

013 3 tanév hegesztő angol/német 
34 521 06 Hiányszakma 

állami ösztöndíjjal 

nincs 

korlát 

014 3 tanév festő, mázoló, tapétázó angol/német 
34 582 04 Hiányszakma 

állami ösztöndíjjal 
14 

015 3 tanév kőműves és hidegburkoló angol/német 34 582 08 
nincs 

korlát 

016 3 tanév női szabó angol/német 
34 542 06 Hiányszakma 

állami ösztöndíjjal 

nincs 

korlát 



017 3 tanév asztalos angol/német 
34 543 02 Hiányszakma 

állami ösztöndíjjal 

nincs 

korlát 

018 3 tanév cukrász angol/német 34 811 01 14 

019 3 tanév pincér angol/német 34 811 03 14 

020 3 tanév szakács angol/német 34 811 04 14 

Kollégium: megoldott A felvétel sajátos feltétele: felvételi vizsga nincs, 

de követelmény a munkaalkalmasságnak történő 

megfelelés 

Összesen:  

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos 

félévi tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg a felvételi rangsort. 

További információk: Pályaválasztási nyílt nap időpontja: 2016. január 27. 11.00-15.00 

 

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, 

Kollégium 
 

Az iskola neve: 

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző 

Iskola, Kollégium 

OM azonosító: 

21762 

Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2. Telefon/fax: 57/540-960 fax: 57/441-347 

E-mail: szechenyi.jaszapati@gmail.com Honlap: www.szechenyi-jaszapati.sulinet.hu 

Igazgató: dr. Wirth István Pályaválasztási felelős: Borbás Ágnes 

Igazgatóhelyettes: Farkasné Besenyei Mária Igazgatóhelyettes: Berente László 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

  



Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló részére (amennyiben erről igazolást 

hoz) az írásbeli felvételi vizsgán hosszabb felkészülési 

időt biztosítunk, és lehetővé tesszük számára az 

iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz 

(pl. számológép) alkalmazását, szükség esetén az 

írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval történő 

felváltását. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

minden felvételi tantárgyból 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM, 

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

001 8 év Nyolcosztályos 

gimnázium 

angol, német Latin oktatás. Matematikából és 

természettudományos tárgyakból 

emelt óraszám 

36 

002 1+4 év Gimnázium angol 

nyelvi előkészítő 

évfolyammal 

Angol 

Választható:német, 

francia, orosz 

9. évfolyamon heti 15 óra angol 

nyelv és 3 óra második idegen nyelv. 

10-13. évfolyamon emelt óraszámú 

idegen nyelv vagy  

emelt matematika-idegennyelv- 

oktatás. 

36 

003 1+4 év Gimnázium német 

nyelvi előkészítő 

évfolyammal 

Német 
Választható: angol, 

francia, orosz 

9. évfolyamon heti 15 óra német 

nyelv és 3 óra második idegen nyelv. 

10-13. évfolyamon emelt óraszámú 

idegen nyelv vagy  

emelt matematika-idegennyelv- 

oktatás. 

36 



004 4 év Gimnázium 

emelt idegen nyelvi 

tagozattal 

angol vagy 

német, 

második 

idegen nyelv: 

angol, német, 

francia vagy 

orosz 

9. évfolyamtól heti 5 órában haladó 

idegen nyelv emelt szintű oktatása, 

emellett heti négy órában második 

idegen nyelv, heti négy órában 

matematika. 

36 

011 4 év Közgazdasági 

szakgimnázium 

Választható: 

angol, német,  

Szakmai továbbhaladás iskolán 

belül a 12. évf. után OKJ-képzéssel: 

gazdasági informatikus 

36 

012 4 év Szociális 

szakgimnázium 

Választható: 

angol, német,  

Szakgondozó és mentálhigiénés 

asszisztens képzést indítunk, 

tapasztalattal rendelkező 

kollégákkal és helyi gyakorlati 

helyekkel várjuk a jelentkezőket 

36 

Kollégium: van Felvételi vizsga: központi írásbeli Összesen: 216 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? 

 igen 

Szóbeli vizsga: nincs  

A vizsgázó teljesítményének értékelése: központi írásbeli feladatlap+hozott érdemjegyek 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: igen 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 

Azonos eredmény elérésekor a halmozottan hátrányos helyzetet  

További információk: 

intézményünkben Pannon nyelvvizsgaközpont működik 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

013 4 év Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció 

angol,  

német 

OKJ szakmák és 

technikusképzés (kereskedő) 
14 



014 4 év Faipar angol,  

német 

OKJ szakmák és 

technikusképzés,   

(faipari technikus) 

14 

015 4 év Vendéglátás-turisztika angol,  

német  

OKJ szakmák és 

technikusképzés (vendéglős) 
14 

016 4 év 

Mezőgazdasági 

angol,  

német 

OKJ szakmák és 

technikusképzés, 

(mezőgazdasági technikus) 

14 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 56 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 7.8. évfolyamon elért tanulmányi 

eredmények 

- További információk: Képzésen túli időben szélessávú, illetve vezeték nélküli internet használatot 
biztosítunk 

- A felvett tanulók részére kollégiumi ellátást biztosítunk, melyhez tornaterem, edzőterem, 
könyvtár tartozik és szélessávú internetes hozzáférés is rendelkezésre áll a diákok részére.  

- Érettségi után lehetőség van az iskolánkban tanulmányokat folytatni nappali és esti tagozaton 
szakképző évfolyamokon (gazdasági informatikus, faipari technikus, mezőgazdasági technikus, 
kereskedő, vendéglátásszervező- vendéglős). 
 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 

021 
3 év 

Ipari gépész 
angol, 

német 

Az iskola a 9. évfolyamon a 

szakmai gyakorlatot iskolai 

tanműhelyben biztosítja. 

30 

022 
3 év 

Kőműves és hidegburkoló 
angol, 

német 

14 

023 
3 év 

Női szabó  
angol, 

német 

14 

024 
3 év 

Asztalos 
angol, 

német 

14 



025 
3 év 

Karosszérialakatos 
angol, 

német 

14 

026 3 év Eladó 
angol, 

német 

Az iskola valamennyi vendég-

látóipari és kereskedelmi 

szakma összevont gyakorlati 

oktatását a 9. évfolyamon 

saját tanegységeiben 

biztosítja, viszont a 10., 11. 

évfolyamon külső gyakorlati 

helyről gondoskodni kell 

30 

027 
3 év 

Cukrász 
angol, 

német  

14 

028 
3 év 

Pincér 
angol, 

német 

14 

029 
3 év 

Szakács  
angol, 

német 

30 

030 
3 év 

Gazda 
angol, 

német 

Az iskola mezőgazdasági 

tanbázisán a gyakorlati 

oktatást biztosítja 

14 

031 
3 év 

Mezőgazdasági gépész 
angol, 

német 

30 

032 3 év Húsipari termékgyártó 
angol, 

német 

Az iskola a 9. évfolyamon a 

szakmai gyakorlatot iskolai 

tanműhelyben biztosítja. 

14 

033 
3 év 

Pék 
angol, 

német 

30 

Kollégium: van A felvétel sajátos feltétele: nincs felvételi 

vizsga 

Összesen: 262 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 7.8. évfolyamon elért tanulmányi 

eredmény 

 

  



További információk: Intézményünk katolikus középiskola. A szakmai tudással együtt katolikus 

értékrendet képviselünk. 

Képzésen túli időben szélessávú internethasználatot biztosítunk. 

A 3 éves szakma megszerzését követően a tanulóknak lehetősége nyílik 2 év alatt nappali tagozaton 

az érettségi vizsgára felkészülni, érettségit tenni. 

A tanulóknak lehetőségük van a hároméves képzést követő sikeres szakmai vizsga letétele után újabb 

szakképesítést szerezni a szakmacsoportjukhoz tartozó ráépülő szakmákban, térítésmentesen. A 

képzési idő 1 év. Így a tanulók négy év alatt kettő szakképesítést is szerezhetnek.  

Ráépülő szakképesítések 

 Tetőfedő 
 Műbútorasztalos 
 Vendéglátó-üzletvezető 
 Mezőgazdasági gépjavító 
 Állattartó munkás 
 Zöldség- és gyümölcstermesztő 
 Speciális állatfeldolgozó 
 CNC gépkezelő 

Hiányszakmákban lehetőség van tanulmányi ösztöndíjra, melynek összege havi 10.000 Ft-tól 30.000 

Ft-ig terjed. A 2016/2017. tanévben ösztöndíjas szakmák lesznek: Asztalos, Gazda, Ipari gépész, 

Mezőgazdasági gépész, Húsipari termékgyártó, Női szabó  

 

Iskolánk akkreditált felnőttképzési intézmény. A tanulóinknak lehetősége van arra, hogy nappali 

tanulmányaik alatt akár több szakképesítést is megszerezhessenek.  

 

Köznevelési Hídprogramok 

 
EGYEDI KÓD PROGRAM MEGNEVEZÉSE TANULMÁNYI TERÜLET  

(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő 

jellemzői, stb.) 

KÉPZÉSI IDŐ FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 Híd I. program 

 

 10 hónap 24 

 Híd II. program 

 

 10 hónap 24 

 

  



Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola, Liska József 

Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Tagintézménye 
 

Az iskola neve: 

Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola, 

Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Tagintézménye 

OM azonosító: 

 035844 

Címe: 5100 Jászberény Rákóczi út 13-15. Telefon/fax: 57/412-818 

E-mail: liska@pr.hu Honlap: www.liska-szki.hu 

Igazgató: Szabó László Pályaválasztási felelős: Halász Péter 

Igazgatóhelyettes: Bencsik Ferenc Igazgatóhelyettes: Magyar Gézáné 

ECDL vizsgára felkészítés: Igen Nyelvvizsgára felkészítés: órakeretben nem 

Az iskolában ECL és DExam nyelvvizsgaközpont 

vizsgahelye működik. 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot 

igénylő” (sajátos nevelési igényű (SNI), 

beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTMN)) 

tanulók integrált nevelését-oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Írásbeli időtartama 50 %-kal meghosszabbítva, 

segédeszköz alkalmazása 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

Valamennyi tantárgyból 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

  



GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

14. 4 év Négy évfolyamos 

gimnázium. 

Kerettantervre 

épülő helyi tanterv. 

Angol és 

német 

Általános tantervű gimnáziumi 

képzés, emelt idegen nyelvi 

óraszámmal. 

34 

15. 4 év Katonai gimnázium. 

Kerettantervre 

épülő helyi tanterv. 

Angol és 

orosz 

Általános tantervű gimnáziumi 

képzés. Fakultatív órakeretben 

a Katonasuli program szerinti, a 

katonai pályához szükséges 

ismeretek oktatásával, fizikai 

felkészítéssel. 

34 

16. 4 év Közbiztonsági 

gimnázium. 

Kerettantervre 

épülő helyi tanterv. 

Angol és 

német 

Általános tantervű gimnáziumi 

képzés. Fakultatív órakeretben 

a közbiztonsági pályához 

szükséges ismeretek 

oktatásával, fizikai 

felkészítéssel. 

34 

Kollégium: van Felvételi vizsga: van Összesen: 102 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e?  igen 

Szóbeli vizsga: Elbeszélgetés világnézeti kérdésekről előzetes értesítés alapján szülőkkel 

együtt. 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: A felvételi és az általános iskolai eredmények 

beszámításával. 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: Nem 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvételi és az általános iskolai 

eredményeket, valamint a szóbeli elbeszélgetést. 

További információk: Felvételi követelmény az iskola keresztény értékrendjének elfogadása. 

 

  



SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

11. 4 év Elektronika-

elektrotechnika 

szakmacsoport. 

Kerettantervre épülő 

helyi tanterv 

Angol vagy 

német 

Elméleti és gyakorlati 

elektrotechnika-

elektronika 

szakmacsoportos 

oktatás; villamosipar 

és elektronika 

szakközépiskolai 

ágazati oktatás 

68 

12. 4 év Informatika 

szakmacsoport. 

Kerettantervre épülő 

helyi tanterv 

Angol Elméleti és gyakorlati 

informatika 

szakmacsoportos 

oktatás; informatika 

szakközépiskolai 

ágazati oktatás 

34 

13. 4 év Ügyviteli szakmacsoport. 

Kerettantervre épülő 

helyi tanterv 

Angol vagy 

német 

Ügyvitel 

szakközépiskolai 

ágazati oktatás 

34 

Kollégium: van Felvételi vizsga: van Összesen: 136 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e?  igen 

Szóbeli vizsga: Szóbeli elbeszélgetés világnézeti kérdésekről előzetes értesítés alapján 

szülőkkel együtt. 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: A felvételi és az általános iskolai eredmények 

beszámításával. 

Szóbeli vizsga: Szóbeli elbeszélgetés világnézeti kérdésekről előzetes értesítés alapján 

szülőkkel együtt. 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvételi és az általános iskolai 

eredményeket, valamint a szóbeli elbeszélgetést. 

További információk: Felvételi követelmény az iskola keresztény értékrendjének elfogadása. 

 



Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola 
 

Az iskola neve: 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 

OM azonosító: 

 201348 

Címe: 5300 Karcag, Madarasi út 1-3 Telefon/fax: 59/311-248 

E-mail: info@reformatus.eu Honlap: www.nagykunreformatus.eu 

 

Igazgató: Dr. Nagyné Serfőző Éva (mb.igazgató) Pályaválasztási felelős: Tóth Barna 

Igazgatóhelyettes: Nagy Éva Igazgatóhelyettes: - 

ECDL vizsgára felkészítés: nincs Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

nem tartalmazza 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

- 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

angol nyelv, biológia, kémia, fizika, földrajz 

 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

  

http://www.nagykunreformatus.eu/


001 4 év 4 évfolyamos 

gimnáziumi képzés 

(angol nyelvi képzés) 
angol 

Emelt óraszámú oktatás angol 

nyelvből. Kötelezően 

választható második idegen 

nyelv: német, orosz vagy latin 

25 

002 4 év 4 évfolyamos 

gimnáziumi képzés 

(természettudományi 

képzés) 

angol 

Emelt óraszámban történik a 

biológia és a kémia tantárgyak 

oktatása. Kötelezően 

választható második idegen 

nyelv: német, orosz vagy latin 

18 

003 4 év 4 évfolyamos 

gimnáziumi képzés 

(természettudományi 

képzés) 

angol 

Emelt óraszámban történik a 

matematika és a fizika 

tantárgyak oktatása. 

Kötelezően választható 

második idegen nyelv: német, 

orosz vagy latin 

18 

Kollégium: nincs, de kollégiumi 

elhelyezést tudunk biztosítani. 

Felvételi vizsga: nincs. A tanulók felvétele a 

tanulmányi eredmény alapján történik. 

Összesen: 61 fő 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e?  nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: nincs 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

osztályzatait. 

További információk:  

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

004 4 év Egészségügy angol 

Szakmai érettségit adó 

egészségügyi ágazati 

képzés. Szakmai 

érettségi után 

szerezhető felsőfokú 

szakképzés (gyakorló 

ápoló, ápoló). 

25 



Kollégium: nincs, de kollégiumi 

elhelyezést tudunk biztosítani. 

Felvételi vizsga: nincs. A tanulók felvétele a 

tanulmányi eredmény alapján történik. 

Összesen: 25 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

osztályzatait. 

További információk: Egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges.  

 

Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 
 

Az iskola neve: 

Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

OM azonosító: 

203040 

Címe: 5340Kunhegyes Kossuth L. u. 15-17. Telefon/fax:  59/530-177; 59/530-178 

E-mail: igazgato@nagylaszlo-khegyes.sulinet.hu Honlap: www.nlki.hu 

Igazgató: Metzinger Ferenc Pályaválasztási felelős: Sőtiné Kovács Katalin 

Igazgatóhelyettes: Agócsné Sipos Edina Igazgatóhelyettes: Kelemen József 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

nincs írásbeli vagy szóbeli felvételi vizsga 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

angol nyelv, német nyelv, biológia, kémia, földrajz, 

testnevelés 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

  



Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

301 4 év 4 évfolyamos 

gimnázium 

angol, német Új tanulási módszerek elsajátítása.  

 11-12. évfolyamon emelt szintű 

érettségire felkészítés.  

ECDL vizsga. 

35 fő 

      

      

      

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 35 fő 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e?  nem 

Szóbeli vizsga:  nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: --- 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: --- 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 7. osztály év végi, 8. osztály félévi 

tanulmányi eredményei. Középiskolában a készségtárgyak jegyei csak tájékoztató jellegűek.  

 

További információk: A sajátos nevelési igényről szóló szakértői véleményt jelezni kell! 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 



302 4 év Informatika angol, 

német 

A szakképzési évfolyamok után 

megszerezhető szakképesítés:  

Informatikai rendszergazda 

16 

303 4 év Közgazdaság angol, 

német 

A szakképzési évfolyamok után 

megszerezhető szakképesítés:  

Vállalkozási és bérügyintéző 

16 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 32 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e?  nem 

Szóbeli vizsga:  nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: --- 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: --- 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 7. osztály év végi, 8. osztály félévi 

tanulmányi eredményei. Középiskolában a készségtárgyak jegyei csak tájékoztató jellegűek.  

A szakképzésben a felvétel feltétele a szakmára való egészségügyi alkalmasság. 

További információk: A sajátos nevelési igényről szóló szakértői véleményt jelezni kell! 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

305 3 év gépészet szakmacsoport / 

épület- és szerkezetlakatos 

német/angol Duális képzés 30 

306 3 év gépészet szakmacsoport / 

hegesztő 

német/angol Duális képzés 15 

307 3 év gépészet szakmacsoport / 

ipari gépész 

német/angol Duális képzés 15 

308 3 év gépészet szakmacsoport / 

gépi forgácsoló 

német/angol Duális képzés 15 

309 3 év építészet szakmacsoport / 

kőműves és hidegburkoló 

német/angol Duális képzés 15 

310 3 év építészet szakmacsoport / 

festő, mázoló, tapétázó 

német/angol Duális képzés 15 

311 3 év faipar szakmacsoport / 

asztalos 

német/angol Duális képzés 15 



312 3 év kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció / eladó 

német/angol Duális képzés 15 

313 3 év vendéglátás-turisztika / 

pincér 

német/angol Duális képzés 15 

314 3 év vendéglátás-turisztika / 

szakács 

német/angol Duális képzés 15 

315 3 év vendéglátás-turisztika / 

cukrász 

német/angol Duális képzés 15 

316 3 év vendéglátás-turisztika / 

vendéglátó eladó 

német/angol Duális képzés 15 

317 3 év élelmiszeripar / húsipari 

termékgyártó 

német/angol Duális képzés 15 

318 3 év szociális szolgáltatások / 

szociális gondozó és ápoló 

német/angol Duális képzés 15 

Kollégium: Van  A felvétel sajátos feltétele: Orvosi 

alkalmasság, pályaalkalmasság 

Összesen: 225 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 7. osztály év végi, 8. osztály félévi 

tanulmányi eredményeit.  

 

További információk: A sajátos nevelési igényről szóló szakértői véleményt jelezni kell! 

 

Köznevelési Hídprogramok 

 
EGYEDI KÓD PROGRAM MEGNEVEZÉSE TANULMÁNYI TERÜLET  

(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő 

jellemzői, stb.) 

KÉPZÉSI IDŐ FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 Híd I. program 

 

---   

 Híd II. program 

 

Faipari gépkezelő rész- 

szakképesítés  

20 

hónap 

12 

 Híd II. program 

 

Konyhai kisegítő rész-

szakképesítés 

20 

hónap 

12 

 



Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma 
 

Az iskola neve: 

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma 

OM azonosító: 

 203040 

Címe: 5400 Mezőtúr, Dózsa György út 17. Telefon/fax: 06/56-350-082 

E-mail: teleki.mezotur@gmail.com Honlap: www.teleki-mezotur.sulinet.hu 

Igazgató: Majoros Gergely Pályaválasztási felelős: Majoros Gergely 

Igazgatóhelyettes:  

                             Kovátsné Tódor Enikő 

Igazgatóhelyettes: Lovas Lajos 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

Igen, tartalmazza. 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Felvételi vizsga nincs az intézményben, az SNI tanulók  

is  a tanulmányi eredmény alapján kerülnek 

felvételre. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, gazdasági és 

pénzügyi ismeretek, biológia, angol nyelv, német 

nyelv, történelem 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

Nem. 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

Nem. 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

Nem. 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

(pl. normál oktatás, emelt szintű oktatás…) 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

  



501 4 Emelt óraszámú 

oktatás 

kommunikáció-

dráma tantárgyból 

angol, 

német,  

olasz 

 

Kommunikáció-dráma 

tantárgyból emelt óraszámú 

oktatás. 

 

502 4 Emelt szintű oktatás 

angol vagy német 

nyelv tantárgyból 

angol, 

német,  

olasz 

Angol nyelv vagy német nyelv 

emelt szintű oktatás. 

 

503 4 Általános tantervű 

gimnáziumi képzés 

angol, 

német,  

olasz 

Lehetőség van gazdasági 

ismeretek tantárgy tanulására. 

 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen:  

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Nem. 

Szóbeli vizsga:  Nincs. 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: Nincs. 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: Nincs. 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?  A tanulmányi eredményt. 

Nyílt nap időpontjai: 2015.   november 13. Mezőtúr, Dózsa György út 17.     8-12 óráig 

További információk: 

Kollégiumi ellátást minden tanuló számára biztosítunk. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

TANULMÁNYI TERÜLET OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 (pl, A tervezett szakmai kimenet stb. 

szakmai elméleti és gyakorlati 

oktatás szakmacsoport,és a   

szakközépiskolai ágazati területe 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

511 4 Közgazdaság ágazat Angol, 

német 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

 

512 4 Kereskedelem ágazat Angol, 

német 

Kereskedő  



513 4 Vendéglátóipar ágazat Angol, 

német 

Vendéglátásszervező-

vendéglős 

 

514 4 Villamos ipar és elektronika Angol, 

német 

Elektronikai technikus  

515 4 Informatika ágazat Angol, 

német 

Szoftverfejlesztő  

      

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen:  

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Nem. 

Szóbeli vizsga:  Nincs. 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: Nincs. 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: Nincs. 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?  A tanulmányi eredményt. 

Nyílt nap időpontjai: 2015. november 13.   Mezőtúr, Dózsa György út 17.     8-12 óráig 

További információk: 

Kollégiumi ellátást minden tanuló számára biztosítunk. 

 

SZAKISKOLÁSOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI TERÜLET OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 (pl. a tervezett szakmai kimenet, 

„előrehozott” szakképzés stb.) 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 2  Angol-német   

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen:  

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Nem. 

Szóbeli vizsga:  Nincs. 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: Nincs. 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: Nincs. 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?  A tanulmányi eredményt. 

Nyílt nap időpontjai: 2015. november 13.   Mezőtúr, Dózsa György út 17.     8-12 óráig 

További információk: Kollégiumi ellátást minden tanuló számára biztosítunk. 

 



Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma és Szakközépiskolája 
 

Az iskola neve: 

Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma és Szakközépiskolája 

OM azonosító: 

 203040 

Címe: 5420 Túrkeve, József A. u. 23 Telefon/fax: +36 56 361 311;+36 56 361 439 

E-mail: vanyai@vanyai-tkeve.sulinet.hu Honlap: www.vanyai-tkeve.sulinet.hu 

Igazgató: Puskás László Pályaválasztási felelős: Molnár Tibor 

Igazgatóhelyettes: Faragó László Igazgatóhelyettes: Vad Viktória 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

nincs felvételi vizsga, tanulóinkat tanulmányi 

eredményük alapján rangsorolva vesszük fel 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv, valamint minden a pedagógiai 

programban szereplő tárgy, amelyet legalább két 

éven keresztül tanult a tanuló 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

  



801 4 év általános 

gimnáziumi 

kerettanterv 

angol,német emelt óraszámú idegen nyelv és 

matematika 

35 fő 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 35 fő 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga:  nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nem 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? tanulmányi eredményt 

További információk: Iskolánk előzetes egyeztetés után bármikor megtekinthető. 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

802 4 év XXII. Közlekedés angol, 

német 

autószerelő 35 fő 

803 4 év XIII. Informatika angol, 

német 

gazdasági informatikus, 

informatikai 

rendszergazda 

35 fő 

804 4 év XXIV. Kereskedelem angol, 

német 

kereskedő 35 fő 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 105 fő 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?tanulmányi eredményt 

További információk: Iskolánk előzetes egyeztetés után bármikor megtekinthető. 

 

  



SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

805 3+2(válas

ztható) év 

Gépészet/Hegesztő (34 521 

06) 

angol, 

német 

Hiányszakma, 

ösztöndíjjal 

támogatott 

35 fő 

806 3+2(válas

ztható) év 

Közlekedés/Járműfényező 

(34 525 

03);Karosszérialakatos 

(34 525 06) 

angol, 

német 

 35 fő 

807 3+2(válas

ztható) év 

Kereskedelem/Eladó (34 341 

01) 

angol, 

német 

 35 fő 

808 3+2(válas

ztható) év 

Informatika/Számítógép-

szerelő, karbantartó (34 523 

02) 

angol, 

német 

 35 fő 

Kollégium: van A felvétel sajátos feltétele: nincs Összesen: 140 fő 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?tanulmányi eredményt 

További információk: Iskolánk előzetes egyeztetés után bármikor megtekinthető. 

 

Karcagi SZC Varró István Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 

Az iskola neve: 

Karcagi SZC Varró István Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

OM azonosító: 

203040 

Címe:5300 Karcag, Varró utca 8. Telefon/fax: 06/59/312-202 

E-mail: suli@varroi-karcag.sulinet.hu Honlap: www.varroi-karcag.sulinet.hu 

Igazgató: Puháné Urbán Katalin Pályaválasztási felelős: Veleginé Máté Mária 

Igazgatóhelyettes: Facsar András Igazgatóhelyettes:Veleginé Máté Mária  

ECDL vizsgára felkészítés: nincs Nyelvvizsgára felkészítés: nincs 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 



Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

nincs felvételi vizsga 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem 

Matematika 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

201 4+1 év Ügyvitel angol v. 

német 

Ügyviteli titkár 16 

202 4+1 év Faipar angol v. 

német 

Faipari technikus 16 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 32 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nem 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: általános iskolai tanulmányi átlag alapján 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?tanulmányi átlag 

További információk: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 



211 3év Eladó angol v. 

német 

9. évfolyamon a 

gyakorlati képzés 

iskolai tanműhelyben 

36 

212 

 

3év Gépi forgácsoló angol v. 

német 

9. évfolyamon a 

gyakorlati képzés 

iskolai tanműhelyben 

12 

213 3év Ipari gépész angol v. 

német 

9. évfolyamon a 

gyakorlati képzés 

iskolai tanműhelyben 

12 

214 3év Asztalos angol v. 

német 

9. évfolyamon a 

gyakorlati képzés 

iskolai tanműhelyben 

12 

215 3év Festő, mázoló és tapétázó angol v. 

német 

9. évfolyamon a 

gyakorlati képzés 

iskolai tanműhelyben 

12 

216 3év Női szabó angol v. 

német 

9. évfolyamon a 

gyakorlati képzés 

iskolai tanműhelyben 

12 

Kollégium: van A felvétel sajátos feltétele:festő, mázoló és 

tapétázó szakma tanulásához 

pályaalkalmassági feltételeknek való 

megfelelés szükséges 

Összesen: 96 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? általános iskolai tanulmányi átlag 

alapján 

További információk: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

 

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és 

Kollégium 
 

Az iskola neve: 

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 

 036014 

Címe: 5350 Tiszafüred, Baross G. utca 36. Telefon/fax: 59-350-220 

E-mail: titkar@kossuth-tfured.sulinet.hu Honlap: www.klg.czo.hu 

Igazgató: Kájelné Matlák Erika Pályaválasztási felelős: Dékány László 



Igazgatóhelyettes: Dr. Jakabné Fekete Edit Igazgatóhelyettes: Dékány László 

ECDL vizsgára felkészítés: vizsgaközpont az iskola Nyelvvizsgára felkészítés: igény szerint van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?   igen 

 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: Ha szükséges többletigény 

biztosítására van lehetőség 

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: igény szerint minden tárgyból 
 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? nem 
 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? nem 
 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? nem 
 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

14 4 emelt óraszámú 

osztály 

angol, 

német, 

francia 

emelt óraszámban oktatjuk az 

idegen nyelveket, a matematikát, 

történelmet 

30 

24 4 általános tantervű 

osztály 

angol, 

német, 

francia 

emelt óraszámban oktatjuk az 

informatikát 

30 

01 8 nyolcosztályos 

gimnáziumi képzés 

angol, 

német, 

francia 

emelt óraszámban oktatjuk az 

idegen nyelveket, a matematikát, 

magyart 

30 

Kollégium: van Felvételi vizsga: 14 Összesen:  



A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen a 14 esetében 

Szóbeli vizsga:  nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 14 esetében írásbeli felvételi 

eredményt, valamint 7.o évvégi, 8.o félévi érdemjegyeket, 24 esetében 7.o évvégi, 8.o félévi 

érdemjegyeket, 01 esetében 3.o évvégi, 4.o félévi érdemjegyeket. 

További információk: 

 

Lehel Vezér Gimnázium 
 

Az iskola neve: 

Lehel Vezér Gimnázium 

OM azonosító: 

 038139 

Címe: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 1. Telefon/fax: 06-57-500-580;06-57-413-063 

E-mail: igazgato@lvg.hu Honlap: www.lvg.hu 

Igazgató: Antics István Pályaválasztási felelős: Szemánné Barkóczi Judit 

Igazgatóhelyettes: Szemánné Barkóczi Judit Igazgatóhelyettes: Forgó Katalin 

ECDL vizsgára felkészítés: nem Nyelvvizsgára felkészítés: igen 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

 

  



Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) 

bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési 

laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó írásbeli 

kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. 

Az igazgató a kérelemről döntését határozat 

formájában hozza meg. Az igazgató döntésében 

rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló 

által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az 

írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő 

meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott 

részeinek értékelése alóli felmentésről.  Mivel az 

említett tanulók nem rendelkeznek minden korábban 

felsorolt tantárgyból érdemjeggyel, a hozott 

pontszám kiszámításánál arányosítást végez el az 

iskola, tehát a tanulót hátrány nem éri. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

angol nyelv, biológia, fizika, földrajz, kémia, magyar 

nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, 

történelem 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

001 4 Matematika osztály angol, 

német, 

francia, 

orosz 

nyelvek 

matematika emelt óraszám 32 fő 

  



002 4 Reál csoport angol, 

német, 

francia, 

orosz 

nyelvek 

biológia emelt óraszám 16 fő 

003 4 Informatika csoport angol, 

német, 

francia, 

orosz 

nyelvek 

informatika emelt óraszám 16 fő 

004 5 Nyelvi előkészítő osztály  

(célnyelv az angol) 

angol, 

német 

nyelvek 

angol nyelv emelt óraszám  32 fő 

005  8 8 évfolyamos osztály angol, 

német, 

francia, 

orosz 

nyelvek 

általános tantervű 30 fő 

Kollégium: igen Felvételi vizsga: igen Összesen: 126 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga: nem 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: a központi írásbeli felvételi és a hozott jegyek alapján 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: igen 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A tanuló pontszáma a központi felvételi 

eredményből és a hozott jegyekből áll. A jelentkezők létszámától, megoszlásától és 

eredményességétől függően az egyes osztályok szerkezete, ill. a felvettek létszáma a 

meghirdetettektől eltérhet. Az intézményvezető a felvételek eldöntésekor csoportonként legalább 

egy, osztályonként legalább két helyet fenntart a fellebbezésekre. Erről az iskola véleményét kikérve 

a fenntartó dönt. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben 

részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, 

vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Ha ezek után is azonos az eredményük, a következő 

módon történik a döntés: a nyelvi előkészítő osztály esetében a magasabb magyar nyelvi írásbeli 

pontszám, míg a többi csoportnál és osztálynál a magasabb matematika írásbeli pontszám a 

mérvadó. 

További információk: 

 



Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

Fényes Adolf Szolnoki Művészeti Szakközépiskolája és Gimnáziuma 
 

Az iskola neve:  

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Fényes 

Adolf Szolnoki Művészeti Szakközépiskolája és Gimnáziuma 

OM azonosító: 

200509                     

015 telephely 

Címe: Szolnok, Áchim András u. 12-14. Telefon/fax: 06-56/342-006 

E-mail: magiszterszolnok@gmail.com Honlap: szolnok.magiszteralapitvany.hu 

Igazgató: Kókai-Vigh Veronika Judit Pályaválasztási felelős: Borsos Aliz 

Igazgatóhelyettes: Csiderné László Csilla Igazgatóhelyettes:  

ECDL vizsgára felkészítés: nincs Nyelvvizsgára felkészítés: nincs 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

 Igen , valamint 

mozgásszervi fogyatékos,gyengénlátó, nagyothalló, 

enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral küzdő tanulókat is 

fogadunk . 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Felvételi a tanulmányi eredmények alapján, további 

művészeti és/vagy testnevelési képességek, 

készségek meglétét is fegyelembe vesszük .  

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, nyelv, 

német nyelv, 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 



004 4 év gimnázium angol, német tánc fakultáció, ének-zene 

fakultáció 

35 

004 4 év gimnázium angol, német normál 35 

Kollégium: megoldható Felvételi vizsga: nincs Összesen: 70 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e?       nem 

Szóbeli vizsga:  nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nem 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? hozott tanulmányi eredmény 

További információk: gyógytestnevelés van 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

005 4+1 képző- és iparművészeti 

ágazat 

angol vagy 

német 

festő, grafikus, szobrász, 

dekoratőr, divat- és 

stílustervező, 

kerámiaműves 

35 

006 4+1 művészet, közművelődés, 

kommunikáció 

szakmacsoport, ágazatba be 

nem sorolt oktatás 

angol vagy 

német 

klasszikus balett táncos, 

kortárs-modern táncos, 

néptáncos  

35 

Kollégium: megoldható Felvételi vizsga: alkalmassági Összesen: 70 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e?   nem 

Szóbeli vizsga: elbeszélgetés 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: alkalmasságin nyújtott teljesítmény és hozott általános 

iskolai  eredmény alapján 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? szakmai megfelelés 

További információk:  

 



Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános 

Iskola és Óvoda 

 
Az iskola neve: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, 

Általános Iskola és Óvoda 
OM azonosító: 

  036007 

Címe: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2. Telefon/fax: 06-56/350-012, 06-56/350-043 

Telefon/fax: 06-56/350-305 

E-mail: mezotur.iskola@reformatus.hu Honlap: www.refimezotur.hu 

Igazgató: Vasas István főigazgató Pályaválasztási felelős: Vasas István 

Igazgatóhelyettes: Bujda Lajos oktatási 

igazgatóhelyettes 
Igazgatóhelyettes:  

Kollégiumi intézményegység-vezető: Gulyás László 

Gazdasági igazgatóhelyettes: Erdős Ildikó 

Középiskolai intézményegység-vezető: Csepi József 

Műszaki igazgatóhelyettes: Körmendi Zoltán 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot 

igénylő” (sajátos nevelési igényű (SNI), 

beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTMN)) 

tanulók integrált nevelését-oktatását?                  

 

Igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális értékelési 

szabályokat alkalmaznak a középiskolai felvételi 

(írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán: 

Semmilyet, a felvétel tanulmányi eredmény alapján 

történik. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

a kötelező érettségi tantárgyakból, és igény szerinti 

felmérés alapján még legalább két tantárgyból 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

Nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

Nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

Nem 

 

  



GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

01 4 év 
kerettantervekre épülő helyi 

tanterv 
angol nyelv 

Emelt óraszámú oktatás angol nyelv tantárgyból  

Választható második idegen nyelv: francia, 

holland, német, latin, olasz, orosz 

34 fő 

02 4 év 
kerettantervekre épülő helyi 

tanterv 
német nyelv 

Emelt óraszámú oktatás német nyelv tantárgyból  

Választható második idegen nyelv: angol, francia, 

holland, latin, olasz, orosz 

34 fő 

03 4 év 
kerettantervekre épülő helyi 

tanterv 

angol nyelv vagy 

német nyelv 

Normál oktatás (általános tantervű gimnáziumi 

képzés)  

Választható második idegen nyelv: angol, francia, 

holland, latin, német, olasz, orosz 

Választható szabadidős foglalkozások: dráma, 

színjátszás, sport, természettudományos 

szakkörök, túrázás 

34 fő 

08 8 év 
kerettantervekre épülő helyi 

tanterv 

5-6. évfolyam: 

angol nyelv vagy 

német nyelv és 

latin nyelv 

Normál oktatás 

5. osztálytól kötelező az angol nyelv, valamint 

választható második idegen nyelv: francia, latin, 

német, olasz  

34 fő 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 136 fő 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Nem 

Szóbeli vizsga:  Nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: Nincs felvételi vizsga 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nem 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvétel tanulmányi eredmény 

alapján történik. 

További információk: Nincs 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 



09 4 év rendészeti pályára előkészítő 

angol nyelv 

vagy  

német nyelv 

Megszerezhető végzettség: 

rendészeti szakmák (rendőr, 

határőr, katasztrófavédelmi 

szakemberek)  

68 fő 

10 4+1 év informatikai 

angol nyelv 

vagy  

német nyelv 

OKJ szám: 54-481-04 

Megszerezhető végzettség: 

- informatikai rendszergazda  

(CISCO) 

34 fő 

12 4+1 év mezőgazdasági 

angol nyelv 

vagy  

német nyelv 

OKJ szám: 54-521-05 

Megszerezhető végzettség: 

mezőgazdasági gépésztechnikus  

34 fő 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 136 fő 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Nem 

Szóbeli vizsga:  Nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: Nincs felvételi vizsga 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvétel tanulmányi eredmény 

alapján történik. 

További információk: Nincs 

 

Köznevelési Hídprogramok 

 
EGYEDI KÓD PROGRAM MEGNEVEZÉSE TANULMÁNYI TERÜLET  

(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő 

jellemzői, stb.) 

KÉPZÉSI 

IDŐ 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 Híd I. program 

 

   

 Híd II. program 

 

   

 

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és 

Általános iskola 
 



Az iskola neve: 

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és 

Általános iskola 

OM azonosító: 

 201704 

Címe: 5310 Kisújszállás, Széchenyi utca 4. Telefon/fax: 59/520-648, 59/520-571 

E-mail: moricz@moriczref.hu Honlap: www.moriczref.hu 

Igazgató: Tóth József Pályaválasztási felelős: Tóth József 

Igazgatóhelyettes: Takácsné Győri Erika Igazgatóhelyettes: Kisné Rácz Hajnalka, Szabó Tamás 

ECDL vizsgára felkészítés: igen Nyelvvizsgára felkészítés: igen 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

BTMN tanulók integrált nevelése-oktatása 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

- 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, I. idegen nyelv, II. idegen 

nyelv, matematika, történelem,biológia, földrajz, 

informatika, testnevelés 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

01 4 év 4 évfolyamos 

gimnáziumi 

kerettanterv 

angol, 

német, orosz 

Választás szerint már a 9. 

évfolyamtól emelt szintű idegen 

nyelvi képzés 

35 

  



11 1+ 4 év nyelvi előkészítő – 

angol, gimnáziumi 

kerettantervi 

képzésben 

folytatódik 

angol (első 

idegen nyelv, 

német, orosz 

Első évben heti 14 órában a 

választott idegen nyelv oktatása,  

2 órában ECDL modulokra való 

felkészítés 

17 

12 1+ 4 év nyelvi előkészítő – 

németl, gimnáziumi 

kerettantervi 

képzésben 

folytatódik 

német (első 

idegen 

nyelv) angol, 

orosz 

Első évben heti 14 órában a 

választott idegen nyelv oktatása,  

2 órában ECDL modulokra való 

felkészítés 

17 

      

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 69 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga:  nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: nincs 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: igen 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Tanulmányi eredmény ( 7. év végi és 8. 

félévi) 

További információk: - 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

002 4 év közgazdasági angol, 

német 

 30 

003 4 év informatika angol  20 

004 4 év kereskedelmi angol, 

német 

 30 

005 4 év belügyi rendészet angol  30 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 110 



A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?Tanulmányi eredmény ( 7. év végi és 8. 

félévi) 

További információk: - 

 

Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 
 

Az iskola neve: Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 

 

OM azonosító: 

 035843 

Címe: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Telefon: 57/404-201      

E-mail: szent.istvan.jaszbereny@gmail.com Honlap: http://gyakorlo.abk.szie.hu/ 

Igazgató: Pomázi Imréné Pályaválasztási felelős: Stelkovicsné Kreuter Anikó 

Igazgatóhelyettes: Mészárosné Suba Judit Igazgatóhelyettes: Stelkovicsné Kreuter Anikó 

ECDL vizsgára felkészítés: nincs Nyelvvizsgára felkészítés: órai és fakultációs keretek 

közt, szakkörökön a Talentum Alapítvány 

támogatásával 

  



Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók esetén: 

Vállaljuk az alapító okiratunkban meghatározott, a 

többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelését, 

oktatását. 

Megszervezzük számukra a törvényben 

meghatározott egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat a 

szakvélemények és szakértői vélemények ajánlásának 

figyelembe vételével. 

Egyéni és kiscsoportos délutáni foglalkozások 

keretein belül biztosítjuk számukra a 

hátrányspecifikus korrekciót. 

Maradéktalanul eleget teszünk dokumentációs 

kötelezettségeinknek. 

A többségi tanórákon is élünk az egyéni 

képességekhez igazodó tanórai munka 

megszervezésével. 

Konzultációs lehetőséget kínálunk, szakmai segítséget 

nyújtunk tanulóink szülei számára. 

Szoros kapcsolatot tartunk a pedagógiai 

szakszolgálatokkal. 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális értékelési 

szabályokat alkalmaznak a középiskolai felvételi 

(írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán: 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a 

felvételi vizsgán a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 51. § (5) szerint indokolt esetben, a 

szülő írásbeli kérésére biztosítjuk a hosszabb 

felkészülési időt, és az iskolai tanulmányai során 

használt eszközöket. (Ezen tanulók esetében 

szükséges a pedagógiai szakszolgálat szakértői 

véleményének csatolása a jelentkezési laphoz. A 

kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója 

bírálja el, döntését határozatba foglalja.) 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a következő 

tantárgy(ak)ból biztosított az intézményben: 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül emelt 

szinten biológia és fizika tantárgyakból biztosítunk 

felkészítést. Amennyiben a feltételek adottak 

(megfelelő létszám, szaktanár, időkeret), valamennyi 

tantárgyból jelentkezhetnek diákjaink emelt szintű 

érettségire készítő fakultációra.  



Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

01 4 év Matematika 

tagozatos 

gimnáziumi képzés 

angol-német Emelt szinten, heti 5 órában 

tanítjuk a matematikát. Erre 

épülhet választás esetén 

fakultációs keretben további 2 

óra 11. osztálytól. 

14 

02 4 év Angol nyelvi 

tagozatos 

gimnáziumi képzés 

angol-német Emelt szinten, heti 5 órában 

tanítjuk az angol nyelvet. Erre 

épülhet választás esetén 

fakultációs keretben további 2 

óra 11. osztálytól. 

14 

03 4 év Közoktatási típusú 

sportiskolai képzés 

angol-német Kiemelt sportágaink: 

gyorskorcsolya, labdarúgás. A 

tanulók választhatóan emelt 

szintű angol nyelvű vagy 

matematika-képzésben vesznek 

részt. Kimagasló eredményeket 

elért egyesületben igazolt 

sportolóknak az edzések, a 

versenyek és a tanulás 

összehangolására ajánljuk. 

6 

Kollégium: van  

(városi kollégiumban) 

Felvételi vizsga: Az angol tagozatra 

jelentkezőknek angol nyelvből szóbeli 

meghallgatás. A sportiskolába jelentkezőknek 

fizikai képesség-felmérési vizsgálat. 

Összesen: 34 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 



Szóbeli vizsga: angol nyelvből szóbeli meghallgatás februárban 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: pontszámítás alapján történik. A felvételi eljárás során 185 

pont érhető el, mely a 60 hozott pontból (7. év végi és 8. osztály félévi jegyei magyar nyelv, 

irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, valamint a fizika – kémia - biológia tárgyak közül 

az adott tanévben legjobb eredményű) és a 125 szerzett pontból tevődik össze (központi írásbeli 

vizsga, szóbeli meghallgatás / alkalmassági vizsga).   

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A hozott és szerzett pontok összegét. 

Matematikából és angolból az Oktatási Minisztérium által támogatott megyei szintű versenyek 1-10. 

helyezettjeit, illetve országos szintű versenyek esetén 1-20. helyezettjeit felvételi nélkül felvesszük 

az adott emelt szintű csoportba. A köznevelési típusú sportiskolai képzésbe jelentkezők esetén 

eddigi sporteredményeiket beszámítjuk. Az azonos felvételi pontszámot elért tanulók közül 

előnyben részesülnek, akik a gimnáziumunk által matematikából és angol nyelvből meghirdetett 

háromfordulós levelezős tanulmányi versenyünkön eredményesen szerepeltek. 

További információk: nyílt nap időpontjai minden év november 3. hetének csütörtökén 8-11 óráig. 

Tagozataink, képzési rendszerünk sajátosságai, a levelezős versenyek feladatsorai, a köznevelési 

típusú sportiskolai képzés alkalmassági vizsgájának feladatai honlapunkról letölthetők. Iskolánk 

kapuja minden érdeklődő előtt nyitva áll tanítási időben. 

 
Köznevelési Hídprogramok 

 
EGYEDI KÓD PROGRAM MEGNEVEZÉSE TANULMÁNYI TERÜLET  

(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő 

jellemzői, stb.) 

KÉPZÉSI 

IDŐ 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 Híd I. program 

 

   

 Híd II. program 

 

   

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 
 

Az iskola neve: 

Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 

OM azonosító: 

 035994 



Címe: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 16. Telefon/fax: 56/340-555; 56/522-167; 

Fax:56/342-834 

E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu Honlap: www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu 

Igazgató: Deák László Pályaválasztási felelős: Ráczné Weisz Mária 

Igazgatóhelyettes: Ráczné Weisz Mária Igazgatóhelyettes: Szűcs Rózsa 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van  

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Az írásbeli vizsgára jelentkezéssel együtt beküldött 

szakértői vélemény alapján, a szülő írásbeli kérésére 

adható kedvezmények 

1. tantárgymentesség esetén a hozott pontokat az 
adott tantárgy nélkül számoljuk százalékos 
arányban 

2. hosszabb idő a felvételi dolgozat megírásához 
3. matematika helyett a magyar nyelvi feladatsor 

pontszámának duplázása 
4. magyar nyelvből a helyesírási feladat kivétele az 

értékelésből 

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

angol nyelv, német nyelv, biológia, testnevelés, 

kémia, fizika, informatika 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

  



GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

051 5 év nyelvi előkészítő 

évfolyam 

1. angol,  

2. német 

a második évtől emelt nyelvi 

képzés 

17 

052 5 év nyelvi előkészítő 

évfolyam 

1. német,  

2. angol 

a második évtől emelt nyelvi 

képzés 

13 

011 4 év művészeti képzés-

dráma 

angol, 

német, 

francia, 

orosz 

művészetelméleti és gyakorlati 

képzés, fellépések iskolai és 

iskolán kívüli rendezvényeken 

15 

 

012 4 év művészeti képzés-

vizuális kultúra 

angol, 

német, 

francia, 

orosz 

művészettörténet; gyakorlati 

képzés különböző 

képzőművészeti technikákból, 

megjelenés kiállításokon 

15 

021 4 év biológia-idegen 

nyelv emelt képzés 

angol, 

német, 

francia, 

orosz 

emelt képzés 

természettudományokból és 

angolból vagy németből; terep- 

és laborgyakorlatok  

30 

022 4 év köznevelési típusú 

sportiskolai képzés 

angol, 

német, 

francia, 

orosz 

egyesületben kiemelkedően 

sportolók elméleti képzése 

tanulási kedvezményekkel 

30 

Kollégium: Szolnok Városi 

Kollégium 

Felvételi vizsga: van Összesen: 120 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga:  van a 051 és 052 számú képzésekre (nyelvi előkészítő évfolyam) 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: részletesen az iskola honlapján 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: van 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? részletesen az iskola honlapján 

További információk: www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu 



Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 

Kollégium 
 

Az iskola neve: 

Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 

 036032 

Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50. Telefon/fax: 56/390-185. 

E-mail: szekacs@szekacs.sulinet.hu Honlap: www.szekacs.sulinet.hu 

Igazgató: Budai Ferenc Pályaválasztási felelős: dr. Szecsei István 

Igazgatóhelyettes: Pilár György Igazgatóhelyettes: dr. Szecsei István 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: igen 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

Igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális értékelési 

szabályokat alkalmaznak a középiskolai felvételi 

(írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán: 

Nincs felvételi vizsga 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a következő 

tantárgy(ak)ból biztosított az intézményben: 

Testnevelés, közgazdasági alapismeretek, 

mezőgazdasági alapismeretek, kereskedelem-

marketing alapismeretek, élelmiszeripari 

alapismeretek 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

Nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

Nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

Nem 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

mailto:szekacs@szekacs.sulinet.hu
http://www.szekacs.sulinet.hu/


001 4+1+1 év Mezőgazdaság Angol, 

német 

Mezőgazdasági 

technikus, állattenyésztő 

és állategészségügyi 

technikus, majd 

ráépüléssel agráráru-

forgalmazó 

szaktechnikus, 

növényvédelmi 

szaktechnikus 

40 

002 4+1+1 év Élelmiszeripar Angol, 

német 

Élelmiszeripari 

technikus, ráépüléssel 

sütő-cukrászipari 

szaktechnikus 

40 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 80 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A 7. év végi és a 8. év félévi 

tanulmányi eredményeket magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, 

biológia és kémia tantárgyakból 

További információk: - 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

003 3 + 1 év Mezőgazdasági Angol, 

német 

Gazda, ráépüléssel 

biogazda szakképesítés  

56 

004 3 év Élelmiszeripari Angol, 

német 

Húsipari termékgyártó 

szakképesítés 

66 

005 3 év Élelmiszeripari Angol, 

német 

Pék szakképesítés 66 

007 3 év Élelmiszeripari Angol, 

német 

Cukrász szakképesítés  28 

Kollégium: van A felvétel sajátos feltétele: egészségügyi 

alkalmasság 

Összesen: 216 



A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A 7. év végi és a 8. év félévi 

tanulmányi eredményeket magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, 

biológia és kémia tantárgyakból. 

További információk: - 

 

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
 

Az iskola neve: 

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

OM azonosító: 

 036005 

Címe: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.  Telefon/fax: 06-59/312-744; 06-59-312-451 

E-mail: sztannai@externet.hu  Honlap: www.szentannai-karcag.sulinet.hu 

Igazgató: Gyökeres Sándor Pályaválasztási felelős:  

Igazgatóhelyettes: Spisák Dezső Igazgatóhelyettes: Egyedné Szűcs Judit 

ECDL vizsgára felkészítés: Felkészítés van, az iskola 

ECDL vizsgaközpont. 

Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

Nem 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

- 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

angol nyelv, német nyelv, informatika, fizika, kémia 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 



GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

011 4 év 
Belügyi rendészeti 

pályaorientáció 

angol és 

francia 

Önvédelem, belügyi rendészeti 

ismeretek tantárgyak oktatása 
34 fő 

012 4 év 
Emelt szintű német 

nyelvi képzés 

német és 

angol 

Választhatóak az önvédelem, 

belügyi rendészeti ismeretek 

tantárgyak. 

17 fő 

013 4 év 
Emelt szintű angol 

nyelvi képzés 

angol és 

német 

Választhatóak az önvédelem, 

belügyi rendészeti ismeretek 

tantárgyak. 

17 fő 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 68 fő 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: - 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: - 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik. 

További információk: 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

001 4 év Mezőgazdasági gépész 
angol vagy 

német 

Szakképesítés: 

Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 

(OKJ 54 521 05) +1 év 

34 fő 



002 4 év 
Környezetvédelem-

vízgazdálkodás 

angol vagy 

német 

Szakképesítés: 

Környezetvédelmi 

technikus 

(OKJ 54 850 01) +1 év 

34 fő 

005 4 év Élelmiszeripar 
angol vagy 

német 

Szakképesítés: 

Élelmiszeripari 

technikus 

(OKJ 54 541 02) +1 év 

34 fő 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 102 fő 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: - 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik. 

További információk:  

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

021 3 + 2 év Mezőgazdasági gépész angol 
Szakiskola, OKJ 34 521 

08 
28 fő 

022 3 + 2 év Molnár angol 
Szakiskola, OKJ 34 541 

04 
28 fő 

      

      

Kollégium: van A felvétel sajátos feltétele:  Összesen: 56 fő 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik. 

További információk:  

 

  



Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, 

Közlekedési Szakképző Iskolája 
 

Az iskola neve:  

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési 

Szakképző Iskolája 

OM azonosító: 

203056 

Címe: 5000 Szolnok, Bán utca 9. Telefon/fax: 56/341-710 

E-mail: barossg.szolnok@gmail.com Honlap: www.szolmusz.hu/baross 

Főigazgató: Hicsó György Pályaválasztási felelős: Nagy István 

Igazgató: Szabó Andrásné Igazgatóhelyettes: Doboss Anikó Tímea; Nagy Gábor 

ECDL vizsgára felkészítés: igen Nyelvvizsgára felkészítés: nincs 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében a Nemzeti 

Köznevelési Törvény 51. § (5) alapján járunk el az 

esélyegyenlőség biztosításának jegyében és a vizsgára 

fordított idejét 15 perccel meghosszabbítjuk abból a 

tantárgyból, amelyet a tanuló és gondviselője kér, és 

amelyre a határozata feljogosítja. Szakértői vélemény 

alapján a vizsga egyes részeinek mentessége. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

szakmai tantárgyak 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

igen 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

Kollégium:  Felvételi vizsga:  Összesen:  

mailto:barossg.szolnok@gmail.com
http://www.szolmusz.hu/baross


A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e?  

Szóbeli vizsga:   

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása:  

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?  

További információk: 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

201 4+1 Közlekedésgépész ágazat angol, 

német 

Autószerelő, 

Autóelektronikai 

műszerész 

34 

Kollégium: igen Felvételi vizsga: igen Összesen: 34 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga: nem 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: nem 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvételi rangsor megállapítása a 

hetedik osztály év végi és a nyolcadik osztály félévi érdemjegyeinek (magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv, technika) összege kettővel szorozva (50%), illetve a központi 

írásbeli vizsgán (matematika és anyanyelv) elért pontszám (50%) alapján történik. Pontegyezőség 

esetén előnyben részesítjük a sajátos nevelési igényű, majd a szolnoki lakhelyű tanulókat. 

További információk:  

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

202 3 Gépészet / Hegesztő angol, 

német 

Tanulmányi 

ösztöndíjra jogosult 

28 

203 3 Gépészet / Épület- és 

szerkezetlakatos 

angol, 

német 

 28 



204 3 Közlekedés / 

Karosszérialakatos 

angol, 

német 

 28 

205 3 Elektrotechnika-elektronika 

/ Villanyszerelő 

angol, 

német 

Tanulmányi 

ösztöndíjra jogosult 

14 

206 3 Gépészet / Ipari gépész angol, 

német 

Tanulmányi 

ösztöndíjra jogosult 

28 

207 3 Gépészet / Járműipari 

fémalkatrész-gyártó 

angol, 

német 

 14 

Kollégium: igen A felvétel sajátos feltétele: egészségügyi 

alkalmasság 

Összesen: 140 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvételi rangsor megállapítása magyar 

nyelv és irodalom, matematika, történelem, rajz és technika tantárgyak ötödik, hatodik, hetedik év végi és 

nyolcadik félévi eredmények alapján történik. Pontegyezőség esetén előnyben részesítjük a sajátos 

nevelési igényű, majd a szolnoki lakhelyű tanulókat. 

További információk:  

 

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Építészeti és Faipari Szakképző 

Iskolája 
 

Az iskola neve: 

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Építészeti és Faipari Szakképző 

Iskolája 

OM azonosító: 

 203056 

Címe: 5000 Szolnok, Petőfi u. 1. Telefon/fax: 56/420-203 

E-mail: szolnokiepfa@gmail.com Honlap: www.szolmusz.hu/epfa 

Főigazgató: Hicsó György Pályaválasztási felelős: Szalai Emese Zsuzsanna 

Igazgató: Turkus Erzsébet Igazgatóhelyettes: Siposné Sós Tünde; Pászti István 

ECDL vizsgára felkészítés: - Nyelvvizsgára felkészítés: - 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

  



Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében a Nemzeti 

Köznevelési Törvény 51. § (5) alapján járunk el az 

esélyegyenlőség biztosításának jegyében és a 

vizsgára fordított idejét 15 perccel meghosszabbítjuk 

abból a tantárgyból, amelyet a tanuló és gondviselője 

kér, és amelyre a határozata feljogosítja. Szakértői 

vélemény alapján a vizsga egyes részeinek 

mentessége. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

igen 

faipari alapismeretekből 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

igen 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

301 4+1 év XVIII. Faipar ágazat angol nyelv / 

német nyelv 

Faipari technikus  

Katonasuli programba 

való bekapcsolódási 

lehetőség 

Tanulmányi ösztöndíjra 

jogosító 

34 

      

      

Kollégium: igen Felvételi vizsga: igen Összesen: 34 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga: nincs 

  



A vizsgázó teljesítményének értékelése: 50 % központi írásbeli eredmény, 50 % általános iskolai 

eredmények 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A központi írásbeli eredményét, ill. az 

általános iskolai eredményeket magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, 

technikából, rajzból (7. év végi és 8. félévi eredmények alapján) 

AZ SNI-s, BTMN-s tanulók mentességeit a rangsor megállapításánál figyelembe vesszük. 

További információk: A katonai alapismeretek tantárgy fakultatívan felvehető, mely érettségi 

tantárgyként is megjelölhető. 

Az érdeklődő tanulókat és szüleiket előzetes egyeztetést követően szívesen fogadjuk minden héten 

szerdán 8-9 óráig 5000 Szolnok, Petőfi u. 1.sz alatt. Tel: 56/420-203. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

302 3 év XVIII. Faipar/Asztalos angol nyelv / 

német nyelv 

tanulmányi ösztöndíjra 

jogosító 

28 

303 3 év XVI. Építőipar/Kőműves és 

hidegburkoló 

angol nyelv / 

német nyelv 

- 28 

304 3 év XVI. Építőipar/Ács angol nyelv / 

német nyelv 

tanulmányi ösztöndíjra 

jogosító 

28 

305 3 év XVI. Építőipar/Festő, 

mázoló,tapétázó 

angol nyelv / 

német nyelv 

tanulmányi ösztöndíjra 

jogosító 

28 

306 3 év XVI. Építőipar/Szárazépítő angol nyelv / 

német nyelv 

- 14 

307 3+1 év XVI. Építőipar/Tetőfedő angol nyelv / 

német nyelv 

ács szakmára ráépülő 14 

Kollégium: igen A felvétel sajátos feltétele: nincs Összesen: 140 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 100%-ban az általános iskolai 

eredményeket (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, rajz tantárgyak 7. év végi és 8. 

félévi eredmények alapján) 

További információk: - 

 



Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari 

Szakközépiskolája 
 

Az iskola neve:  

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari 

Szakközépiskolája 

OM azonosító: 

 203056 

Címe: 5000 Szolnok, Baross utca 37. Telefon/fax: 56-425-844 

E-mail: titkar1@gepipari-szolnok.hu Honlap: www.szolmusz.hu 

Főigazgató: Hicsó György Pályaválasztási felelős: Végh László 

Igazgató: Pesti László Igazgatóhelyettes: Darázsné Karóczkai Margit; Földi 

László 

ECDL vizsgára felkészítés: igen Nyelvvizsgára felkészítés: igen 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében a Nemzeti 

Köznevelési Törvény 51. § (5) alapján járunk el az 

esélyegyenlőség biztosításának jegyében és a vizsgára 

fordított idejét 15 perccel meghosszabbítjuk abból a 

tantárgyból, amelyet a tanuló és gondviselője kér, és 

amelyre a határozata feljogosítja. Szakértői vélemény 

alapján a vizsga egyes részeinek mentessége. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, idegen 

nyelv, informatika, szakmai, matematika 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

  

http://www.szolmusz.hu/


SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

101 4+1 informatika ágazat angol informatika ágazat 34 

102 4+1 közlekedési ágazat angol közlekedési ágazat 34 

103 4+1 gépészet ágazat angol vagy 

német 

gépészet ágazat 34 

103 4+1 gépészet ágazat angol vagy 

német 

gépészet ágazat 34 

      

      

Kollégium: nem Felvételi vizsga: igen Összesen:136  

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga: nem 

 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: A hetedik évfolyam tanév végi és a nyolcadik évfolyam 

félévi érdemjegyeit matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika 

tantárgyak vonatkozásában (ezek összpontszáma kétszereződik), valamint a központi írásbeli 

vizsgán elért eredményt. 50-50%-ban 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?elért pontszám 

További információk:  

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája 

és Szakiskolája 
 

Az iskola neve: 

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

OM azonosító: 

 203056 

Címe: 5100 Jászberény, Hatvani út 2. Telefon/fax: 06/20/3949349 

E-mail: klapkagyorgyszki@gmail.com Honlap: http://klapkagy.sulinet.hu 

http://klapkagy.sulinet.hu/


Főigazgató: Hicsó György Pályaválasztási felelős: Németh Zoltán 

Igazgató: Tamás Zoltán Igazgatóhelyettes: Kolozsváriné Dr. Pásztor Anikó; 

Németh Zoltán 

ECDL vizsgára felkészítés: nincs Nyelvvizsgára felkészítés: nincs 

 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális értékelési 

szabályokat alkalmaznak a középiskolai felvételi 

(írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán: 

-- 

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

-- 

 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

-- 

 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

-- 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

-- 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

501 4+1 gépészet angol,német gépgyártás-technológiai 

technikus 

34 

502 4+1 közlekedésgépész angol,német autószerelő, 

autóelektronikai 

műszerész 

17 

 

503 4+1 szépészet angol,német gyakorló kozmetikus, 

gyakorló fodrász 

17 



504 4+1 vendéglátóipar angol,német vendéglátásszervező- 

vendéglős 

17 

505 4+1 kereskedelem angol,német kereskedő, logisztikai 

ügyintéző 

17 

Kollégium:  Felvételi vizsga: nincs Összesen: 102 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e?  

Szóbeli vizsga:  

A vizsgázó teljesítményének értékelése:  

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?    8. osztályos félévi eredményeket 

További információk:              Nyílt nap:      2015.12.15. 10.00 óra 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

506 3+2 gépészet/hegesztő angol,német Tanulmányi 

ösztöndíjra jogosult 

28 

507 3+2 gépészet/ipari gépész angol,német Tanulmányi 

ösztöndíjra jogosult 

28 

508 3+2 gépészet/gépi forgácsoló angol,német Tanulmányi 

ösztöndíjra jogosult 

14 

509 3+2 gépészet/szerszámkészítő angol,német  14 

 

510 3+2 faipar/asztalos angol,német Tanulmányi 

ösztöndíjra jogosult 

14 

511 3+2 elektrotechika-

elektronika/villanyszerelő 

angol,német Tanulmányi 

ösztöndíjra jogosult 

28 

512 3+2 kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció/eladó 

angol,német  28 

513 3+2 vendéglátás-

turisztika/pincér 

angol,német  28 

514 3+2 vendéglátás-

turisztika/szakács 

angol,német  28 



515 3+2 élelmiszeripar/pék angol,német  14 

      

Kollégium: Jászberényi Katolikus 

Általános Iskola és Középiskola, 

Liska József Szakközépiskola, 

Gimnázium és Kollégium 

Tagintézménye 

A felvétel sajátos feltétele: egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat 

Összesen:    224 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 8. osztályos félévi eredményeket 

További információk: Nyílt nap: 2015. 12. 15. 10.00 óra 

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája 
 

Az iskola neve: 

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakközépiskolája 

OM azonosító: 

 203056 

Címe: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3. Telefon/fax: Tel.: 56/424-955, Fax: 56/513-925 

E-mail: palfy.vizugyi@gmail.com Honlap: www.palfy-vizugyi.hu 

Főigazgató: Hicsó György Pályaválasztási felelős: Nagyné Megyeri Katalin 

Igazgató: Bátyai Olga  Igazgatóhelyettes: Kóródi Ágnes; Takács Péter 

ECDL vizsgára felkészítés:  Nyelvvizsgára felkészítés:  

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében a Nemzeti 

Köznevelési Törvény 51. § (5) alapján járunk el az 

esélyegyenlőség biztosításának jegyében és a vizsgára 

fordított idejét 15 perccel meghosszabbítjuk abból a 

tantárgyból, amelyet a tanuló és gondviselője kér, és 

amelyre a határozata feljogosítja. Szakértői vélemény 

alapján a vizsga egyes részeinek mentessége. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

igen 

  



Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

TANULMÁNYI TERÜLET 

Tanulmányi program 

(Szakközépiskolai ágazati megjelölés, 

szakképesítés) 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 (pl, A tervezett szakmai kimenet stb. 

szakmai elméleti és gyakorlati 

oktatás szakmacsoport,és a   

szakközépiskolai ágazati területe 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

401 4+1 vegyész ágazat Angol vagy 

német (az 

általános 

iskolában 

tanult nyelv 

Emelt szintű képzést 

biztosítunk a kötelező 

érettségi tárgyak 

mindegyikéből, valamint a 

kémia, biológia, 

informatika és a szakmai 

alapozó tantárgyakból. 

Az érettségit követően 

tervezett kimenet a 

vegyipari technikus 

szakképesítés. 

Tanulmányi ösztöndíjra 

jogosult a technikusi 

szakképesítés idejére. 

34 



402 4+1 környezetvédelem- 

vízgazdálkodás ágazat 

Angol vagy 

német (az 

általános 

iskolában 

tanult nyelv 

Emelt szintű képzést 

biztosítunk a kötelező 

érettségi tárgyak 

mindegyikéből, valamint a 

kémia, biológia, 

informatika és a szakmai 

alapozó tantárgyakból. 

Az érettségit követően 

tervezett kimenet a 

környezetvédelmi 

technikus vagy vízügyi 

technikus szakképesítés. 

Tanulmányi ösztöndíjra 

jogosult a technikusi 

szakképesítés idejére. 

34 

403 4+1 informatika ágazat Angol vagy 

német (az 

általános 

iskolában 

tanult nyelv 

Emelt szintű képzést 

biztosítunk a kötelező 

érettségi tárgyak 

mindegyikéből, valamint a 

kémia, biológia, 

informatika és a szakmai 

alapozó tantárgyakból. 

Az érettségit követően 

tervezett kimenet az 

informatikai 

rendszergazda 

szakképesítés. 

68 

404 4+1 építőipar ágazat Angol vagy 

német (az 

általános 

iskolában 

tanult nyelv 

Emelt szintű képzést 

biztosítunk a kötelező 

érettségi tárgyak 

mindegyikéből, valamint a 

kémia, biológia, 

informatika és a szakmai 

alapozó tantárgyakból. 

Az érettségit követően 

tervezett kimenet a 

magasépítő technikus 

szakképesítés. 

34 



405 4+1 villamosipar és elektronika 

ágazat 

Angol vagy 

német (az 

általános 

iskolában 

tanult nyelv 

Emelt szintű képzést 

biztosítunk a kötelező 

érettségi tárgyak 

mindegyikéből, valamint a 

kémia, biológia, 

informatika és a szakmai 

alapozó tantárgyakból. 

Az érettségit követően 

tervezett kimenet az 

elektronikai technikus 

vagy az automatikai 

technikus szakképesítés. 

34 

Kollégium: igen Felvételi vizsga: igen  Összesen: 204 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga: nem 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: igen 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nem 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 

50 %=100 pont 

(a magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika/kémia tantárgyak átlaga, a 7. o. év végi és 

a 8. o. félévi eredmények x 2- A környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoportban a fizika/kémia 

helyett a biológia, az építészet szakmacsoportban a történelem helyett a rajz is választható.) 

Központi írásbeli: 50 %= 100 pont 

Nyílt nap időpontjai: 2015.11.19. 900 óra, 2015.11.23. 900 óra 

További információk:  

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és 

Kollégiuma 
 

Az iskola neve:  

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és 

Kollégiuma 

OM azonosító: 

 203056 

Címe: 5052 Újszász, Dózsa György út 23. Telefon/fax: 56/552-047 

E-mail: gimnaziumujszasz@pr.hu Honlap: www.ugmszi.hu 



Igazgató: Rózsa György Pályaválasztási felelős: Szabó László 

Igazgatóhelyettes: Szabó László Igazgatóhelyettes: Vígh László 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum tartal-

mazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” (sajátos 

nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében a Nemzeti 

Köznevelési Törvény 51. § (5) alapján járunk el az 

esélyegyenlőség biztosításának jegyében és a vizsgára 

fordított idejét 15 perccel meghosszabbítjuk abból a 

tantárgyból, amelyet a tanuló és gondviselője kér, és 

amelyre a határozata feljogosítja. Szakértői vélemény 

alapján a vizsga egyes részeinek mentessége. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

Bármilyen választott tantárgyból, amely tanítása az 

iskolában folyik. 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

611 4 kerettantervre 

épülő 

angol, 

német, orosz 

általános gimnáziumi képzés 

katonai orientációval 

34 

Kollégium: igen Felvételi vizsga: igen Összesen: 34 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga:  nem 



A vizsgázó teljesítményének értékelése: ---- 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nem 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Hozott eredményt és a központi írásbeli 

eredményét 50-50 %-ban. 

További információk: A tanulók számítástechnika tantárgy keretében elsajátítják az ECDL 

nemzetközi vizsga anyagát, az iskola megszervezi számukra a vizsgázás lehetőségét. 9-10. 

évfolyamon differenciált képzés folyik. 9-10. évfolyamon tanulás módszertan keretében segítjük 

diákjainkat helyes tanulási stratégiák kialakításában. 

A 11. évfolyamtól a tanulók bejelentkezhetnek emelt vagy középszintű érettségire előkészítő 

csoportokba, így készülhetnek egyetemi és főiskolai továbbtanulásukra is. Az orientációs program 

keretében 9-12. évfolyamon folyik a tanulók felkészítése a választott területen. A program 

eredményeként katonai alapismertek tantárgyból közép és emelt szinten is mód van érettségizni. 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

601 4 közszolgálati 

szakmacsoport, rendészeti 

ágazat 

angol vagy 

német vagy 

orosz 

 32 

602 4 közlekedési szakmacsoport, 

közlekedési ágazat 

angol vagy 

német vagy 

orosz 

vasút forgalmi 

szolgálattevő, vasúti 

személyszállítási 

ügyintéző 

34 

603 4 kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció, 

kereskedelmi ágazat 

angol vagy 

német vagy 

orosz 

logisztikai ügyintéző 34 

604 4 informatika 

szakmacsoport, 

informatika ágazat 

angol vagy 

német vagy 

orosz 

szoftverfejlesztő, IT 

mentor, informatikai 

rendszergazda 

34 

Kollégium: igen Felvételi vizsga: igen Összesen: 134 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga: nem 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: ---- 

  



A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Hozott eredményt és a központi 

írásbeli eredményét 50-50 %-ban. 

További információk: 9-10. évfolyamon differenciált képzés folyik. 9-10. évfolyamon tanulás 

módszertan keretében segítjük diákjainkat helyes tanulási stratégiák kialakításában. 

A 11. évfolyamtól a tanulók bejelentkezhetnek emelt vagy középszintű érettségire előkészítő 

csoportokba, így készülhetnek egyetemi és főiskolai továbbtanulásukra is 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája, 

Gimnáziuma és Kollégiuma 
 

Az iskola neve: 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma 

és Kollégiuma 

OM azonosító: 

 203057 

Címe: 5435 Martfű, Gesztenye sor 15. Telefon/fax: 56/450-005 

E-mail: damjanich@martfu.hu Honlap: dami.martfu.hu 

Igazgató: Molnár Aranka Pályaválasztási felelős: Bencsikné Kocsis Eszter 

Igazgatóhelyettes: Bencsikné Kocsis Eszter,   Igazgatóhelyettes: Borza Andrea 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: nincs 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

IGEN 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

NINCS FELVÉTELI 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, 

német nyelv, történelem, informatika, földrajz 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

NEM 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

NEM, de tervezzük 

  



Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

NEM, de tervezzük 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

110 4 év Könnyűipar angol, 

német 

bőrfeldolgozó-ipari 

technikus 

16 

111 4 év Informatika angol, 

német 

szoftverfejlesztő 16 

112 4 év kereskedelem angol, 

német 

kereskedő 16 

113 4 év  ügyvitel angol, 

német 

ügyviteli titkár 16 

Kollégium: van Felvételi vizsga: nincs Összesen: 64 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? nem 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?   tanulmányi eredmény alapján 

További információk: kollégiumi férőhely biztosított 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

120 3 év könnyűipar/cipőkészítő angol, 

német 

 26 

121 3 év könnyűipar/bőrdíszműves angol, 

német 

 13 

122 3 év informatika/számítógép-

szerelő, karbantartó 

angol, 

német 

 13 



123 3 év kereskedelem/eladó angol, 

német 

 26 

Kollégium: van A felvétel sajátos feltétele: nincs Összesen: 78 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?  tanulmányi eredmény alapján 

További információk: kollégiumi férőhely biztosított 

 

Köznevelési Hídprogramok 

 
EGYEDI KÓD PROGRAM MEGNEVEZÉSE TANULMÁNYI TERÜLET  

(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő 

jellemzői, stb.) 

KÉPZÉSI 

IDŐ 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 Híd I. program 

 

nem - - 

 Híd II. program 

 

 10 

hónap 

15 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző 

Iskolája 
 

Az iskola neve:  

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 

OM azonosító: 

203057 

  

Címe: 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2. Telefon/fax: 56/800-130 

E-mail: kereskedelmi.szolnokcentrum@gmail.com Honlap: www.keri-szolnok.sulinet.hu 

Tagintézmény-vezető: Dr. Székelyné Laub Hilda Pályaválasztási felelősök: Strázsi Sándor, Négyesi 

Jánosné, Klinkó Zsolt 

Tagintézmény-vezető helyettes: Strázsi Sándor Tagintézmény-vezető helyettes: Négyesi Jánosné 

ECDL vizsgára felkészítés: nincs Nyelvvizsgára felkészítés: nincs 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

Igen 



Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Segédeszköz használata, többletidő adása. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, szakmai tantárgyak; 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

Nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

Igen 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

Nem 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

210 4 év kereskedelem angol vagy 

német 

szakmai érettségi, 

betölthető munkakör: 

kereskedelmi ügyintéző; 

(ráépíthető szakképzés: 

kereskedő vagy postai 

üzleti ügyintéző, képzési 

idő + 1 év) 

32 fő 

211 4 év vendéglátóipar angol vagy 

német 

szakmai érettségi, 

betölthető munkakör: 

pultos;  

(ráépíthető szakképzés: 

vendéglátásszervező-

vendéglős, képzési idő + 1 

év) 

32 fő 

      

Kollégium:  

Városi Kollégiumban 

Felvételi vizsga: van Összesen: 64 fő 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Igen 



Szóbeli elbeszélgetés: Van 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: központi írásbeli felvételi 50 %, szóbeli elbeszélgetés 20 %, 

hozott jegyek 30 % 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? központi írásbeli felvételit, szóbeli 

elbeszélgetést, hozott jegyeket; 

További információk: Előírt egészségügyi előírásoknak való megfelelés szükséges. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

220 3 év vendéglátóipar angol vagy 

német 

szakács 32 fő 

221 3 év vendéglátóipar angol vagy 

német 

pincér 24 fő 

222 3 év vendéglátóipar angol vagy 

német 

cukrász 24 fő 

223 3 év kereskedelem angol vagy 

német 

eladó 32 fő 

224 3 év vendéglátóipar angol vagy 

német 

vendéglátó eladó 12 fő 

Kollégium: Városi Kollégium A felvétel sajátos feltétele: nincs Összesen: 124 fő 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Hozott jegyeket 

További információk: Előírt egészségügyi előírásoknak való megfelelés szükséges. 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Szakközép-és Szakiskolája 
 

Az iskola neve: 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Szakközép-és Szakiskolája 

OM azonosító: 

 203057 

Címe: 5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14. Telefon/fax: 06-20/588 1447 

E-mail: titkarsag.riszi@gmail.com Honlap: www.riszi.sulinet.hu 

Igazgató: Lakatosné Reha Márta Pályaválasztási felelős: Vargáné Kozma Edit 



Igazgatóhelyettes: Simon Gyula Igazgatóhelyettes: Vargáné Kozma Edit 

ECDL vizsgára felkészítés:  Nyelvvizsgára felkészítés:  

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

plusz idő biztosítása, helyesírás értékelése alóli 

felmentés 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

nem 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

igen 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

410 4 év XXX szépészet angol, 

német 

 28 

Kollégium: van Felvételi vizsga: van Összesen: 28 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga: nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: A tanulmányi eredmény és a központilag kiadott egységes 

kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye alapján történik. 5.6.7. 

év vége és 8. évfolyam félévi érdemjegyek + írásbeli vizsga eredményei (központi matematika és 

magyar nyelv és irodalom 50-50%) 

Általános iskolából figyelembe veendő tantárgyak:matematika, történelem, magyar nyelv és 

irodalom, rajz, természetismeret-biológia 



A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 

További információk: 06-56/800-120 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

422 3 év bőrdíszműves angol, 

német 

bőrdíszműves 

szakmunkásbizonyítvá

nyt ad 

15 

423 3 év női szabó angol, 

német 

női szabó 

szakmunkásbizonytván

yt ad 

20 

420 3 év pék angol, 

német 

pék 

szakmunkásbizonyitvá

nyt ad 

20 

421 3 év húsipari termékgyártó angol, 

német 

húsipari 

szakmunkásbizonyitvá

nyt ad 

15 

Kollégium: van A felvétel sajátos feltétele:  Összesen:  70 

 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A tanulmányi eredmény alapján 

történik. 5.6.7. év vége és 8. évfolyam félévi érdemjegyek.   

Általános iskolából figyelembe veendő tantárgyak:matematika, történelem, magyar nyelv és 

irodalom, rajz, természetismeret-biológia 

A felvételnél még döntő szerepet játszik az orvosi alkalmassági vizsgálat. 

További információk: 56/800-120 

 

Köznevelési Hídprogramok 

 
EGYEDI KÓD PROGRAM MEGNEVEZÉSE TANULMÁNYI TERÜLET  

(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő 

jellemzői, stb.) 

KÉPZÉSI 

IDŐ 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 Híd I. program 

 

   



 Híd II. program 

 

lakástextil-készítő  

rész-szakképesítés 

16. életévét betöltötte, nem 

rendelkezik 8. osztályos 

bizonyítvánnyal 

20 

hónap 

12 

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán Szakiskolája és Kollégiuma 
 

Az iskola neve: 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán Szakiskolája és Kollégiuma 

OM azonosító: 

 203057 

Címe: 5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1. Telefon/fax: 56/522013 

E-mail: sipos.szolnokcentrum@gmail.com Honlap: www.szakkepzo-szolnok.sulinet.hu 

Igazgató: Szilvás Ágnes Pályaválasztási felelős: Rigóné Burka Ildikó 

Igazgatóhelyettes: Rigóné Burka Ildikó Igazgatóhelyettes:  

ECDL vizsgára felkészítés: nincs Nyelvvizsgára felkészítés: nincs 

 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

nincs felvételi 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

- 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

- 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

igen 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

- 



SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

320 3 év faipar/asztalos angol/német feltétel: egészségügyi 

alkalmasság 

24 fő 

321 3 év vendéglátás- 

idegenforgalom/szakács 

angol/német feltétel: egészségügyi 

és pályaalkalmasság 

24 fő 

322 3 év vendéglátás-

idegenforgalom/cukrász 

angol/német feltétel: egészségügyi 

és pályaalkalmasság 

24 fő 

323 3 év informatika/számítógép 

szerelő karbantartó 

angol feltétel: egészségügyi 

alkalmasság 

24 fő 

330 1+2 év mezőgazdaság/kerti munkás angol/német részszakképesítés, csak 

BNO F70szakértői 

véleménnyel 

rendelkező, tanulásban 

akadályozott tanulók 

számára 

12 fő 

331 1+2 év vendéglátás-

idegenforgalom/gyorsétterm

i ételeladó 

angol/német részszakképesítés, csak 

BNO F70szakértői 

véleménnyel 

rendelkező, tanulásban 

akadályozott tanulók 

számára 

12 fő 

Kollégium: van A felvétel sajátos feltétele:  Összesen: 120 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 

 tanulmányi eredmények alapján döntünk 

 figyelembe vesszük a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok 
véleményét 

 a személyes elbeszélgetés során figyelembe vesszük a szakmai elhivatottságot 

További információk: Családias hangulat, nyugodt tanulási feltételek, színes változatos iskolai élet. 

60 fős kollégium az intézmény épületében, amely ideális környezetet biztosít a nyugodt 

felkészülésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Szívesen fogadjuk a tanulni vágyó, de magatartási, 

beilleszkedési, tanulási gondokkal küzdő, iskolai kudarcokat megélt tanulókat. Személyre szabott, 

egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon biztosítjuk a fejlesztést, felzárkóztatást. Mentori rendszer 

működtetésével segítjük a beilleszkedést és tartjuk a kapcsolatot a tanulók családjával. 

 



Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és 

Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája 
 

Az iskola neve: 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és 

Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája 

OM azonosító: 

 203057 

Címe: 5000 Szolnok, Baross utca 43. Telefon/fax: Te.: 56/800-110 Fax: 56/800-111 

E-mail: vasarhelyi.szolnokcentrum@gmail.com Honlap: www.vasarhelyipal.hu 

Igazgató: Dr. Lengyel Erzsébet Pályaválasztási felelős: Dr. Lengyel Erzsébet 

Igazgatóhelyettes: Kiss Katalin Igazgatóhelyettes: Szabó Szilvia 

ECDL vizsgára felkészítés: Van Nyelvvizsgára felkészítés: Van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

Igen 

 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Időhosszabbítás, segédeszközök használata, a 

felvételi írásbeli dolgozat értékelés alóli felmentése 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

informatika, idegen nyelvek 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

Nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

Igen 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

Nem 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 



511 4 év Ügyvitel angol Ágazati érettségi + 1év 

alatt ügyviteli titkár 

szakképesítés szerezhető 

32 

512 4 év Közgazdaság angol Ágazati érettségi + 1év 

alatt pénzügyi-

számviteli ügyintéző 

szakképesítés szerezhető 

32 

513 5 év Turisztika-két tanítási nyelvű angol Ágazati érettségi + 1év 

alatt idegenvezető 

szakképesítés szerezhető 

32 

510 4 év Egészségügy angol Ágazati érettségi + 1év 

alatt gyakorló ápoló 

szakképesítés szerezhető 

32 

Kollégium: Van Felvételi vizsga: Van Összesen: 128 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Igen 

Szóbeli vizsga: Van (turisztika-két tanítási nyelvű és az egészségügy ágazaton) 

 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: Ahol nincs szóbeli ott a központi írásbeli felvételi (50%), a 

hozott érdemjegyek eredményei (50%). Ahol van szóbeli ott a központi írásbeli felvételi (50%), hozott 

érdemjegyek eredményei (40%), szóbeli elbeszélgetés (10%). 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A fenti eredmények alapján 

rangsorolunk. Pontegyezés esetén elsőbbséget élveznek a szolnoki tanulók, illetve a HHH-s tanulók. 

További információk: Szakgimnáziumi osztály egészségügyi ágazaton egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  OSZTÁLYOK 

EGYEDIK

ÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

SZAKMACSOPORT/SZAKMA 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

520 3 év Szociális gondozó és ápoló angol Szociális gondozó és 

ápoló szakmát szerez 3 

év alatt + 2 év alatt 

intenzív oktatásban 

érettségit szerezhet 

32 

Kollégium: Van A felvétel sajátos feltétele: Egészségügyi 

alkalmasság 

Összesen: 32 



A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Csak az általános iskolai tanulmányi 

eredményt. 

További információk: Arany János Szakiskolai Program feltétele, hogy a tanuló kollégista legyen. 

 

Köznevelési Hídprogramok 

 
EGYEDI KÓD PROGRAM MEGNEVEZÉSE TANULMÁNYI TERÜLET  

(Alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő 

jellemzői, stb.) 

KÉPZÉSI 

IDŐ 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

 Híd I. program 

 

   

 Híd II. program 

 

   

Terplán Zénó Ferences Szakképző iskola és Gimnázium 
 

Az iskola neve: 

Terplán Zénó Ferences Szakképző iskola és Gimnázium 

OM azonosító: 

 102547 

Címe: 5100 Jászberény Szabadság tér 1 Telefon/fax: 06/57-505-440 fax: 06/57-505-449 

E-mail: terplan@terplanszki.hu Honlap: www.terplanszki.hu 

Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Pályaválasztási felelős: Zsemberi Zoltán 

Igazgatóhelyettes: Zsemberi Zoltán Igazgatóhelyettes:  

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Időhosszabítás 

Az iskolai tanulmányai során általa használt, 

megszokott segédeszközök használata 

A vizsga meghatározott részeinek értékelése 

alóli felmentés 



Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen 

nyelv, történelem, informatika, szakmai 

tantárgyak 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

Nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

Nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

001 4 év általános gimnázium Angol, német, 

spanyol 

Emelt szintű oktatás: 

Gazdasági ismeretekből vagy 

Informatikából 

34 

Kollégium: van Felvételi vizsga: van Összesen: 34 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga:  nincs 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: Az iskolába jelentkező tanulók az egyes tagozatokra a felvételi 

rangsor alapján kerülhetnek be. A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető. 

A 200 pont megoszlása: 100 pont az általános iskolából hozott jegyek alapján, 100 pont a központi írásbeli 

vizsgán. 

Szakiskola: Az iskolába jelentkező tanulók az egyes szakokra a tanulmányi eredmények alapján 

kerülhetnek be 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?  

További információk: Az iskolánk Jászberényben a BME akkreditált vizsgahelye, így tanulóinknak is 

lehetőség nyílik intézményünkben vizsgafelkészítésben részt venni, és állami nyelvvizsgát tenni. 

Az iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpont. A tanulók részére helyben vizsgafelkészítést és vizsgázási 

lehetőséget tud biztosítani. 

 



SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

 

 

TANULMÁNYI 

TERÜLET/ÁGAZAT 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

  

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

002 4 + 1 évf. 

nyelvi 

előkészítő 

Nyelvi előkészítő Angol, német A 9. évfolyam végén a 

tanulóknak választani kell, 

hogy a 10. évfolyamtól 

kezdődően mely 

szakirányon folytatják 

tanulmányaikat 

a szakképzési 

évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a 

következő szakképesítés 

megszerzése: 

gépgyártástechnológiai 

technikus, informatikai 

rendszergazda, 

autószerelő 

34 

003 4 + 1 évf. 

nyelvi 

előkészítő 

Nyelvi előkészítő Angol, német A 9. évfolyam végén a 

tanulóknak választani kell, 

hogy a 10. évfolyamtól 

kezdődően mely 

szakirányon folytatják 

tanulmányaikat 

a szakképzési 

évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a 

következő szakképesítés 

megszerzése: logisztikai 

ügyintéző, pénzügyi-

számviteli ügyintéző 

34 

004 4 + 1 év közgazdaság ágazati oktatás Angol, német a szakképzési 

évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a 

következő szakképesítés 

megszerzése:pénzügyi-

számviteli ügyintéző 

34 



005 4 + 1 év informatika ágazati oktatás Angol, német A szakképzési 

évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a 

következő szakképesítés 

megszerzése: gazdasági 

informatikus, informatikai 

rendszergazda. 

34 

006 4 + 1 év kereskedelem ágazati oktatás Angol, német A szakképzési 

évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a 

következő szakképesítés 

megszerzése: logisztikai 

ügyintéző 

34 

007 4 + 1 év gépészeti ágazati oktatás Angol, német A szakképzési évfolyam(ok) 

után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés 

megszerzése: 

gépgyártástechnológiai 

technikus. 

34 

008 4 + 1 év közlekedésgépészeti ágazati 

oktatás 

Angol, német A szakképzési 

évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a 

következő 

szakképesítés(ek) 

megszerzése: autószerelő. 

34 

Kollégium: van Felvételi vizsga: van Összesen: 238 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga: van 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: Az iskolába jelentkező tanulók az egyes tagozatokra a felvételi 

rangsor alapján kerülhetnek be. A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető. 

A 200 pont megoszlása: 100 pont az általános iskolából hozott jegyek alapján, 100 pont a központi írásbeli 

vizsgán. 

Szakiskola: Az iskolába jelentkező tanulók az egyes szakokra a tanulmányi eredmények alapján 

kerülhetnek be 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe?  

További információk: Az iskolánk Jászberényben a BME akkreditált vizsgahelye, így tanulóinknak is 

lehetőség nyílik intézményünkben vizsgafelkészítésben részt venni, és állami nyelvvizsgát tenni. 

Az iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpont. A tanulók részére helyben vizsgafelkészítést és vizsgázási 

lehetőséget tud biztosítani. 



Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
 

Az iskola neve:  

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

OM azonosító: 

201326 

  

Címe: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4/a. Telefon/fax: 56/513-821, 56/513-822 (fax) 

E-mail: titkarsag@tiszaparti.sulinet.hu Honlap: www.tiszaparti-szolnok.hu 

Igazgató: Nagy Györgyné Pályaválasztási felelős: Molnár Zsolt  

Igazgatóhelyettes: Dr. Szegényné Megyes Ibolya Igazgatóhelyettes: Molnár Zsolt 

Általános iskolai igazgató helyettes: Balog Zsolt 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: - 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

Hosszabb idő biztosítása, segédeszközök használata, 

mentesítés az értékelés egy részlete alól 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

közismereti tantárgyak, testnevelés, idegen nyelvek 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 



001 4 év Társadalomtudomá

nyi képzés 

angol, 

német, 

francia, latin 

9-10. évfolyamon emelt 

óraszámú oktatás történelem, 

valamint magyar nyelv és 

irodalom tantárgyból. 

17 

002 4 év Általános 

gimnáziumi képzés 

angol, 

német, 

francia, latin 

9-10. évfolyamon magyar nyelv 

és irodalom, matematika, 

történelem és 1. idegen nyelv 

tantárgyból többletórával. 

17 

003 4 év Emelt óraszámú 

angol nyelvi képzés 

angol, 

német 

Emelt óraszámú nyelvi képzéssel 

angol nyelvből. A csoport tanulói 

számára kötelező második idegen 

nyelv a képzés végéig a német 

nyelv. 

 

17 

004 4 év Ének-zenei képzés angol, 

német, 

francia, latin 

9-10. évfolyamon emelt 

óraszámú oktatással ének-zene 

tantárgyból. A képzésre 

jelentkezőknek a képzés ideje 

alatt az énekkari tevékenység 

kötelező. 

17 

005 8 Nyolc évfolyamos 

gimnázium 

angol, 

német, latin 

8 éves egységes gimnáziumi 

képzés, a 2016/2017-es 

tanévben 5. osztályba lépő 

tanulók számára 

5. évfolyamtól kötelező első 

idegen nyelv az angol nyelv, 

kötelező második idegen nyelv a 

képzés végéig a német nyelv, 9. 

évfolyamtól kötelező harmadik 

idegen nyelv a latin. 

32 

Kollégium: vidéki tanulóknak 

biztosított 

Felvételi vizsga: központi írásbeli felvételi 

vizsga (a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés 

kivételével) 

Összesen:  

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Igen, a nyolc évfolyamos 

gimnáziumi osztály kivételével 

Szóbeli vizsga: az ének-zene tagozaton alkalmassági meghallgatást tartunk 

  



A vizsgázó teljesítményének értékelése: 

A felvételi eljárásban a jelentkezők pontszámát a 9. évfolyamra történő beiskolázás során 

alapvetően a magyar nyelvből és matematikából szervezett központi írásbeli vizsga eredménye, 

valamint az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján számítjuk. Szóbeli (alkalmassági) 

meghallgatást csak az ének-zene képzésre jelentkezők esetében szervezünk. A nyolc évfolyamos 

gimnáziumi képzésben a felvételi pontszámokat az általános iskolai tanulmányi eredmények 

alapján számítjuk. A 9. évfolyam felvételi eljárásában minden meghirdetett képzési irányon 

maximum 160 pont érhető el, a nyolc évfolyamos gimnázium felvételi eljárásában maximum 60 

pont. 

A központi egységes írásbeli eredmény alapján maximum 100 pont szerezhető (magyar nyelvből 50 

pont, matematikából 50 pont). 

Az általános iskolai eredmények pontszámítási módja a különböző képzési irányokon eltérő, 

tájékozódni az iskola honlapján, a Beiskolázás menüpont alatt lehet a részletek felől. 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nem indul 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? 

További információk: 

Pontazonosság esetén, ha egyéb törvényi szempontok mellett (halmozottan hátrányos helyzet, 

állandó lakóhely Szolnok) is fennáll a pontazonosság, a kiemelkedő országos vagy megyei 

versenyeredmények alapján rangsoroljuk a tanulókat. 

Varga Katalin Gimnázium 
 

Az iskola neve:  

Varga Katalin Gimnázium 

OM azonosító: 

 035990 

Címe: 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. Telefon/fax: 56/512-240 Fax:56/512-249 

E-mail: titkar@varga-szolnok.sulinet.hu  Honlap: www.varga-szolnok.sulinet.hu  

Igazgató: Molnár László Pályaválasztási felelős: Dr. Nagy Béla 

Igazgatóhelyettes: Dr. Nagy Béla Igazgatóhelyettes: Szabó Anita 

ECDL vizsgára felkészítés: van, 01 programon Nyelvvizsgára felkészítés: van 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartal-mazza-e a” különleges bánásmódot 

igénylő” (sajátos nevelési igényű (SNI), 

beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTMN)) 

tanulók integrált nevelését-oktatását?                  

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-

oktatása 

mailto:titkar@varga-szolnok.sulinet.hu
http://www.varga-szolnok.sulinet.hu/


Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a középiskolai 

felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán: 

szakvélemény alapján, egyéni elbírálás szerint 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

angol nyelv, biológia, fizika, földrajz, francia nyelv, 

informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, német nyelv és történelem 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

Igen 

 

Gimnáziumi osztályok 

Egyedi 

kód 

Képzési 

idő 

Tanulmányi terület, 

Tanulmányi program 

Oktatott 

idegen nyelv Az oktatás sajátos jellemzői 
Felvehető létszám 

01 5 év 

9/AJTP 

évfolyamon egyedi 

tanterv, 

9-12. évfolyamon AJTP 

kerettanterv 

angol 

német 

Arany János 

Tehetséggondozó Program 

A 9. évfolyamon gazdagító 

képzés történik a program 

speciális tan-tárgyainak 

bevonásával. 

A képzés ideje alatt: ECDL 

vizsga, gépjárművezetői 

jogosítvány, középfokú 

nyelvtudás megszerzése. 

Kollégiumi elhelyezés minden 

tanuló részére. 

29 

02 4 év 

gimnáziumi kerettanterv 

alapján 

1. nyelv 

angol 

2. nyelv: 

orosz, 

francia 

vagy 

német 

Matematika-angol program 

A 9. és a 10. évfolyamon a 

matematika és az angol nyelv 

oktatása emelt óraszámban 

történik. A 9. évfolyamon 

pénzügyi ismeretek tantárgy 

oktatása magyarul és angolul. 

29 

03 4 év 

a magyar - angol két 

tanítási nyelvű iskolai 

oktatás irányelve szerint 

1. nyelv 

angol 

2. nyelv: 

orosz, 

francia 

vagy 

német 

Magyar-angol két tanítási 

nyelvű program 

Magas angol nyelvi óraszám; 

angolul tanított tárgyak; 

célnyelvi civilizáció; 

angol nyelvi lektor 

alkalmazása. 

29 

  



04 4 év 

gimnáziumi kerettanterv 

alapján 

1. nyelv 

angol vagy 

német 

2. nyelv: 

német, 

angol, 

francia 

vagy orosz 

Általános tehetséggondozó 

program 

Az első 2 évben 4 modulból 

választható műveltségi 

területek:  

művészi és gyakorlati 

kommunikáció, 

történelem-, földrajz-, EU 

ismeretek, 

matematika-fizika, 

biológia-kémia 

29 

Kollégium: van Felvételi vizsga: van Összesen:116 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Igen, minden programon részt 

kell venni a központi írásbelin. 

Szóbeli meghallgatás: a 03 programon angol nyelvből szóbeli vizsga. 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 

A 01 programon 25 pont hozott, 50 pont írásbelin szerzett, 25 pont pszichológiai teszt 

A 02 és 04 programon 100 pont hozott, 100 pont írásbelin szerzett 

A 03 programon 50 pont hozott, 100 pont írásbelin szerzett, 50 pont szóbeli vizsga 

További információk: 

Angol nyelv szóbeli a 03 programon 2016. március 1-2-3.. Pótnap 2016. március 4. 

Kollégiumi elhelyezés a Városi Kollégiumban férőhelyek számának figyelembevételével lehetséges. 

Verseghy Ferenc Gimnázium 
 

Az iskola neve: 

Verseghy Ferenc Gimnázium 

OM azonosító: 

 035 992 

Címe: Szolnok, Tisza park 1. Telefon/fax: 56/514-953 

E-mail: titkar@verseghy-szolnok.sulinet.hu Honlap: www.verseghy-gimnazium.net 

Igazgató: Pogány Gyula Pályaválasztási felelős: Szűcs Sándor 

Igazgatóhelyettes: Szabó Jusztina Igazgatóhelyettes: Szűcs Sándor 

ECDL vizsgára felkészítés: nincs Nyelvvizsgára felkészítés: nincs 



Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum 

tartalmazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” 

(sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, 

magatartási (BTMN)) tanulók integrált nevelését-

oktatását?                  

igen 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális 

értékelési szabályokat alkalmaznak a 

középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) 

vizsgán: 

A szakértői javaslatban foglaltak szerint. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a 

következő tantárgy(ak)ból biztosított az 

intézményben: 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

fizika, kémia, biológia, földrajz, angol nyelv, német 

nyelv, francia nyelv, informatika, testnevelés 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program 

szerinti osztály? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - 

Szakiskolai Programra? 

nem 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi 

Programra? 

nem 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 

KÓD 
KÉPZÉSI 

IDŐ 

TANULMÁNYI 

PROGRAM,  

TANULMÁNYI 

TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 

NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 

 

FELVEHETŐ 

LÉTSZÁM 

001 4 év természettudomány

i 

angol, 

német, 

francia, 

orosz 

9-10 évfolyamon +1 óra 

biológiából, fizikából, kémiából 

34 fő 

002 4 év matematika 

speciális 

angol, 

német, 

francia, 

orosz 

matematika oktatás speciális 

program alapján 

30 fő 

003 4 év angol nyelvi 

speciális 

angol, 

német, 

francia, 

orosz 

angol nyelv oktatása speciális 

program alapján 

18 fő 

  



004 4 év német nyelvi 

speciális 

angol, 

német, 

francia, 

orosz 

német nyelv oktatása speciális 

program alapján 

16 fő 

005 4 év társadalomtudomá

nyi 

angol, 

német, 

francia, 

orosz 

9-10. évfolyamon +1 óra magyar 

nyelv és irodalom, történelem, 

földrajz tantárgyakból 

36 fő 

Kollégium: korlátozott 

számban 

Felvételi vizsga: van Összesen: 134 fő 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? igen 

Szóbeli vizsga:  003-as és 004-es tanulmányi területen angol és német nyelvből 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: általános iskolai eredmények+ központi írásbeli 

eredménye+ szóbeli vizsga (ahol van) 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? A felvételi eljárásban elért pontszámot. 

További információk:- 

 


