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Előszó 
 
Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! 
 

 

A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen 

továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók, ismerteti a felvételi eljárás menetét, 

ütemezését, a fontosabb jogszabályokat, és bemutatkozik néhány továbbtanulásban szerepet 

játszó intézmény. 

 

Összeállításunk tájékoztató jellegű, csak a lehetőségeket mutatja be. A döntés a tanulók kezében 

van, akik kellő tapasztalat hiányában szüleiktől, ismerőseiktől, tanáraiktól kaphatnak segítséget, 

hogy milyen iskolatípusok, pályák, foglalkozások közül választhatnak. Pályaválasztási 

tájékoztató kiadványunkkal ebben szeretnénk segítséget nyújtani. 

 

A lehetőségeken kívül figyelembe kell venni a jelentkező egyéniségét, adottságait, és 

szakmaválasztás esetén érdemes átgondolni azt is, hogy az adott szakképesítés iránt milyen a 

munkaerő-piaci kereslet. Ezekben a kérdésekben célszerű megfogadni a diákokat jól ismerő 

osztályfőnök tanácsát, vagy szakemberhez fordulni. 

Kiadványunkat az oktatási intézményekből beérkezett bemutatkozó anyagokból állítottuk 

össze, csak szerkesztési módosításokat hajtottunk végre.  

 

A teljes körű tájékozódáshoz javasoljuk, hogy éljenek a középiskolák által meghirdetett 

személyes vagy online nyílt napok lehetőségével, hallgassák meg ajánlatukat, kísérjék 

figyelemmel az iskolák holnapját, illetve az általuk megjelölt közösségi oldalakat. 

 

Kívánjuk, hogy az ismeretek birtokában, alapos megfontolás után minden diák a képességeinek, 

érdeklődésének megfelelő középiskolában folytassa tanulmányait a következő tanévben. 

 

 Vas Megyei Kormányhivatal 
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Vas Megyei Kormányhivatal 
 
VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
FOGLALKOZTATÁSI, MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI FŐOSZTÁLYA 
 
A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya 
30/2000. (IX. 15.) a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 
nyújtható támogatásokról szóló GM rendelet alapján nyújtja munkaerőpiaci szolgáltatásait 
álláskeresőknek, munkavállalóknak és fiataloknak. A szolgáltatások ingyenesek, 
igénybevételük előzetes időpontegyeztetéshez kötött.  
 
Szolgáltatásaink:  
 
• Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása 

Az információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres álláshelyek betöltését. 
A munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása szolgáltatás a foglalkozásokra, a 
térségben elérhető képzésekre, a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, 
a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a 
foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek 
ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást 
és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza. 
 
• Munka-, pálya-, álláskeresési tanácsadások 

A munkatanácsadás célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó 
körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés 
megvalósítására irányuló terv kidolgozása. 
A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának 
elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci 
igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. 
A pályatanácsadás formái: 
a) pályaválasztási tanácsadás, amely elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e 
döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. 
b) pályamódosítási tanácsadás, segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás 
megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, 
képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg. 
Az álláskeresési tanácsadás célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak 
vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. Az álláskeresési 
tanácsadás formái: egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása. Ennek 
keretében lehetőség van önéletrajz, motivációs és bemutatkozó levelek elkészítésére is. 
 
A 7-8. évfolyamos és a továbbtanulást, szakmaválasztást tervező 10-12. évfolyamos 
tanulóknak igénybevehető programjaink: 
 
„Beszéljük meg együtt! „- egyéni pályatanácsadás  
Egyéni konzultáció lehetőségét biztosítjuk azoknak a diákoknak és szülőknek, akik 
pályaválasztási vagy továbbtanulási döntés előtt állnak, bizonytalanok vagy további 
információkra van szükségük. A tanácsadás keretében lehetőséget biztosítunk pályaválasztást 
elősegítő önértékelő kérdőívek kitöltésére, a szakmák megismerését segítő filmek megnézésére 
is. A személyre szóló tanácsadói beszélgetésen - a tanuló kérésére-, lehetőséget biztosítunk a 
szülőkkel való közös konzultációra is.  
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Vas Megyei Kormányhivatal 
 
Pálya Puzzle – csoportos foglalkozás 
A 7-8. osztályos tanulók részére pálya- és iskolaválasztási döntést előkészítő interaktív 
foglalkozást ajánlunk! A tanulók tesztek, játékos feladatok megoldásával a pályaorientációs 
döntést meghatározó személyes jellemzőket gyűjtik össze, rendszerezik. A feladatok 
eredményeit, megoldó lapjait a tanulók hazavihetik, így a továbbtanulási döntéshez a szülők is 
figyelembe vehetik az eredményeket.  
 
„Tudatos Jövőépítő" tréning 
A tréning célja, hogy a résztvevők figyelmét ráirányítsa az egyéni életpálya tudatos vitelére, az 
életpályadöntések megalapozására és azok következményeire. A résztvevők alapvető 
karriertervezési ismereteket sajátítanak el és pályatervezési módszereket ismernek meg. A 
program ajánlható az általános iskola 8.évfolyama és a középfokú és oktatásban résztvevő 
fiatalok számára egyaránt.  
 
„A céltalan hajóst nem segítik a szelek!” – egyéni továbbtanulási tanácsadás, 
karriertervezés 
A szolgáltatás az Ifjúsági Garancia Rendszer célcsoportjai a pályakezdő álláskeresők, a közép 
vagy felsőfokú tanulmányokat folytató/befejező fiatalok, gimnáziumból továbbtanulást 
tervezők számára ajánlható. A tanácsadás során a fiatal meghatározza rövid és hosszútávú 
karriercéljait személyisége, értékrendje, élethelyzete átgondolásával. A program a tanácskérő 
figyelmét ráirányítja az egyéni életpálya tudatos vitelére, az életpályadöntések megalapozására 
és azok következményeire. Felkészít az életpálya átmenetek értelmezésére is. 
 
„Te mit választanál?” Fakultációválasztást segítő egyéni tanácsadás/ foglalkozás 
A gimnáziumok 9-10. évfolyamos tanulói számára a fakultáció választását előkészítő 
tanácsadást/foglalkozást ajánlunk. A foglalkozás keretében foglalkozunk az egyéni 
pályatervezéssel, az érdeklődés, a készségek és a tanulmányi előmenetel továbbtanulást 
befolyásoló hatásaival. Bemutatásra kerül a fakultációválasztás szerepe az érettségi, a 
továbbtanulás és az életpálya vonatkozásában. A fakultációként választható tantárgyak és a 
felsőoktatási szakok párosításával továbbtanulási alternatívákat is megfogalmazhatnak 
maguknak a résztvevők. A tanácsadói program csoportos formában is lebonyolítható. 
 
Munkaerőpiaci tájékoztató óra 
A középfokú oktatási intézmények végzős tanulói számára tájékoztatót szervezünk, melynek 
célja, hogy a munka világába kilépő fiatalok megismerjék a munkaerőpiac főbb jellemzőit, a 
foglalkoztatási szervezetet és annak szolgáltatásait. Emellett a résztvevők betekintést 
nyerhetnek a hazai és Európai Uniós felnőttképzésbe, illetve a munkavállalás folyamatába is. 
A foglalkozásokat az iskolák igényeihez igazodva biztosítjuk. A tájékoztató időtartama az 
iskolák, osztályfőnökök igénye alapján egy vagy két tanóra, amelyen az alábbi témakörök 
kerülnek ismertetésre: 
- munkaerő-piaci ismeretek  
- a Foglalkoztatási Osztályok működése, a bejelentkezés folyamata, feltételei 
- munkaviszony létesítése Magyarországon (támogatással, támogatás nélkül) 
- képzési lehetőségek munkaerő-piaci támogatással 
- humán szolgáltatások (pályaorientációs, álláskeresési, munkavállalási, pszichológiai) 
- munkavállalási és továbbtanulási lehetőségek az Európai Unió tagállamaiban  
- önéletrajz írása (Europass és új típusú) 

 
 



7 

 

Vas Megyei Kormányhivatal 
 
A Foglalkozási Információs Tanácsadóban rendelkezésre álló, pályaválasztást segítő 
eszközeink: 
• pályaismertető filmek, 
• szakmabemutató mappák, 
• pályaorientációt segítő számítógépes programok: 

 érdeklődésvizsgáló kérdőívek, 
 képességvizsgáló kérdőívek, 

• a megye középfokú intézményeit és a térség felsőoktatási lehetőségeit bemutató mappák. 
 
Érdeklődőket előzetes, telefonos bejelentkezéssel tudunk fogadni. 
 
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. III. emelet 311. (FIT) 
 
Sárffy Zsófia 06 94/522-765  sarffy.zsofia@vas.gov.hu  
Vadász Ágnes 06 94/522-765 vadasz.agnes@vas.gov.hu  
Balaton Helga 06 94/514-570 balaton.helga@vas.gov.hu  
Gelle Mária 06 94/520-446 gelle.maria@vas.gov.hu          
 06 30/351-2904 
 
 
Várjuk érdeklődését, jelentkezését! 
 

 
 
A csoportos foglalkozás tartása a járványügyi helyzet függvényében szünetel, a 
foglalkozások anyaga elérhető a tanácsadóknál, az érdeklődő pedagógusok 
számára felkészítő konzultációt biztosítunk. 
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A VMKIK szakképzési feladatai 
 

 

 

A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKKÉPZÉSI 
FELADATAI 

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
alapján látja el a szakképzéssel összefüggő feladatait támogatási szerződés alapján. A 

VMKIK szakképzéssel összefüggő feladatai: 

• EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZAKKÉPZÉS SZEREPLŐIVEL, GAZDÁLKODÓ 
SZERVEZETEKKEL, SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKKEL 

• DUÁLIS KÉPZŐHELYEK KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE 
• DUÁLIS KÉPZŐHELYEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, HATÓSÁGI 

ELLENŐRZÉSE 
• SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE 
• MEGYEI MUNKAERŐPIACI EGYEZTETŐ KEREKASZTAL ÉS ÁGAZATI 

MUNKACSOPORTOK KOORDINÁLÁSA 
• MESTERKÉPZÉS ÉS MESTERVIZSGÁK SZERVEZÉSE 
• KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓ KÉPZÉS ÉS VIZSGÁK SZERVEZÉSE 
• ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYEK SZERVEZÉSÉBEN VALÓ 

KÖZREMŰKÖDÉS (SZKTV, OSZTV) 
• PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS/ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÁS 
• VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK, TAGOK DELEGÁLÁSA 
• SZAKKÉPZÉSI PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 

 

A Kamara pályaorientációs feladatai: 

- gyár-, üzem- és tanműhely látogatások megszervezése és lebonyolítása 
- szülői értekezleteken tájékoztató tartása a szakképzéssel kapcsolatosan 
- osztályfőnöki órák keretében pályaorientációs, játékos foglalkozások 5-8. 

osztályosoknak 
- egyéni tanácsadás szülőknek, tanulóknak és pedagógusoknak 
- pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve 

ezeken való részvétel 
- pályaorientációs rendezvényekkel kapcsolatos média és PR 
- tájékoztató füzetek, kiadványok készítése 
- kérdőíves kutatás lebonyolítása, előző évi utánkövetéssel – „Általános iskolások 

pályaválasztása” 
- pályaorientációs Kisinas tábor a nyári szünetben a pályaválasztás előtt álló diákok 

számára 
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A VMKIK szakképzési feladatai 
 

A Kamara pályaorientációs tanácsadóinak elérhetőségei: 

Csáki Ivett 
pályaorientációs tanácsadó 

Tel: 94/506-649 
Mobil: 30/732-5341 

E-mail: csaki.ivett@vmkik.hu 

Lajos Andrea 
pályaorientációs tanácsadó 

Tel: 94/506-649 
Mobil: 30/734-8030 

E-mail: lajos.andrea@vmkik.hu 

 

Kövesse pályaorientációs oldalunkat a Facebookon: 
https://www.facebook.com/legykepbenvasmegye/  
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Hasznos tudnivalók a tanulószerződésről szülőknek, tanulóknak 

 

Hasznos tudnivalók a szakképzési munkaszerződésről szülőknek, tanulóknak 
 
Mi a szakképzési munkaszerződés?   
A szakirányú (gyakorlati és/vagy elméleti) oktatás céljából a tanuló, vagy a képzésben részt 
vevő személy és a duális képző között megkötött, határozott idejű írásbeli szerződés, mely 
jogokat és kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára, akik között munkaviszony jön 
létre.  
 
Ki köthet szakképzési munkaszerződést?  
Az a tanuló, vagy képzésben részt vevő személy, aki magyarországi székhellyel működő, 
fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézményben, iskolai rendszerben, 
szakirányú oktatásban az első, vagy a második alapszakmát szerzi meg, a választott szakma 
egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeinek megfelel, valamint betöltötte a 15. 
életévét. 
Az a gazdálkodó szervezet, amely a duális képzés folytatására jogosult szervezetek kamarai 
nyilvántartásában szerepel. 

 
Mikor köthető szakképzési munkaszerződés? 
Az ágazati alapoktatást - sikeres ágazati alapvizsgát - követően, a szakirányú oktatás során, 
legkorábban a szakképző iskola 10. évfolyamától, a technikum 11. évfolyamától, vagy az 
érettségit követő szakirányú oktatásban a 13. évfolyamtól határozott időtartamra, a szakirányú 
oktatás végéig köthető. 
 
Hány érvényes szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet a középfokú szakképzésben 
részt vevő tanuló?  
A szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, vagy képzésben részt vevő személy egyszerre csak 
egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet.   
 
 
Milyen juttatások illetik meg a szakképzési munkaszerződéses tanulót?  

• havi munkabér (tanulmányi eredménytől, szakmai felkészültségtől függő, adómentes, 
mértéke a minimálbér legalább 60 %-a, de legfeljebb 100 %-a) 

• sikeres szakmai vizsga eredményétől függő pályakezdési juttatás (egyszeri, adómentes, 
a minimálbér legalább 80%-a, de legfeljebb 180%-a) 

• rászorultsági alapon és jó tanulmányi eredmény alapján további ösztöndíj (adómentes, 
3,5-ös átlag felett a minimálbér 20%-a) – pályázati úton igényelhető 

• egyéb juttatások és kedvezmények (meghatározott feltételekkel és mértékig) 
• szabadság, vizsga előtt felkészülési idő 
• betegszabadság 
• felelősségbiztosítás 
• foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 

 
 
Miért kell megőrizni a szakképzési munkaszerződést?  
A tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való 
jogosultság szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül, a 
munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, a munkabére nyugdíjalapot 
képező jövedelemnek számít. 
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Hasznos tudnivalók a tanulószerződésről szülőknek, tanulóknak 

 
Miért előnyös a szakképzési munkaszerződéses duális képzés? 
A duális képzési forma előnyös a tanulók és a gyakorlati képzők részére is. A cégek saját 
igényeiknek, elvárásaiknak megfelelően képzett, fiatal munkaerőhöz juthatnak. A fiatalok 
pedig már a tanulóévek alatt megismerik a cég technológiáit, a munkahelyi elvárásokat, a duális 
képzésben töltött évek alatt pedig piacképes tudást szerezhetnek. 
 
Mit jelent a kamarai támogató rendszer? 
A kamara duális képzést támogató tevékenysége elősegíti, hogy a tanulók lehetőleg vállalati 
környezetben sajátítsák el a választott szakmát. Szakképző intézményben szakirányú oktatás 
csak akkor teljesíthető, ha a tanulók duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban 
a gazdasági kamara közreműködése mellett sem biztosítható. 
 
Hol lehet tájékozódni a szakképzési munkaszerződés feltételeiről?  
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján: www.vmkik.hu;  
Az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján: www.szakkepzes.ikk.hu 

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken a területileg illetékes gazdasági kamara 
szakképzési munkatársaitól kapható: 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Ügyfélszolgálat: Szombathely, Rákóczi F. u. 23. 
Telefon: 94/506-640 

Duális képzés megvalósítását elősegítő szakképzési munkatársaink: 

• Folmeg Mónika: 94/506-644; 30/578-3128; folmeg.monika@vmkik.hu 
• Janzsó Katalin: 94/506-644; 30/732-7248; janzso.katalin@vmkik.hu 
• Őri-Csóbor Tímea: 94/506-644; 30/732-6631; csobor.timea@vmkik.hu 
• Papp Helén: 94/506-644; 30/578-3719; papp.helen@vmkik.hu  

• Pezenhofer-Horváth Zsanett: 94/506-644; 30/618-9827; horvath.zsanett@vmkik.hu  
• Szuklits Eszter: 94/506-642; 30/342-1940; szuklits.eszter@vmkik.hu  
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A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 
Pályaválasztási Tanácsadó 

 9700 Szombathely, Sugár u. 9. 
 ℡ telefon: 06-30-304-7438, 03-30-171-3710 
 e-mail: szakszolgalat.vas.palyavalasztas@gmail.com 
 honlap: www.palyavalasztas.vas-szakszolgalat.hu 
 OM azonosító: 200869 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének keretében működő 
Pályaválasztási Tanácsadó Szolgálat célja a közép- és felsőfokú továbbtanulásban érintett 
diákok és szüleik számára segítségnyújtás a pályaválasztási döntés meghozatalához, a megye 
általános és középiskoláiban folyó pályaorientációs/pályaválasztási tevékenység segítése, 
koordinálása, illetve a pályaorientációval foglalkozó pedagógusok szakmai munkájának 
segítése. 
 
Igénybe vehető szolgáltatások (SNI-s gyermekek számára is!): 

 Pályaorientáció (általános iskola 6. és 7. évfolyam) 
 Iskolaválasztási, pályaválasztási tanácsadás (8. évfolyam) 
 Fakultációválasztásban segítség nyújtása (10. évfolyam) 
 Középiskola utáni továbbtanulásban segítség, felvételi rendszerben való eligazodáshoz 

információk nyújtása, felsőoktatásba jelentkezés segítése (12. évfolyam) 
 Munkaerő-piaci információk, tanácsadás, álláskeresési technikák 

 
A tanácsadás formái: 
 
Pedagógiai - Információs tanácsadás 
Azoknak a tanulóknak, és szüleiknek, akik az iskolatípusokról, szakmákról, 
szakmacsoportokról, a továbbtanulás feltételeiről, követelményeiről szélesebb körű 
tájékoztatást szeretnének kapni.  
Általános és középiskolások számára egyaránt ajánlott, ha megerősítést szeretnének 
érdeklődési irányukhoz, ha már rendelkeznek pályaelképzeléssel, de a pályaválasztási döntés 
meghozatalához, pontosításához, és a megvalósításához további információkra van szükségük, 
ha kevésbé ismerik a továbbtanulási lehetőségeket, a közép- illetve felsőoktatási intézmények 
kínálatát, a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat. A tanácsadás során lehetőség van a főbb 
érdeklődési irányok kijelölésére, pontosítására, a pályakövetelmények tisztázására, a 
továbbtanulási lehetőségek és a közép- vagy felsőfokú felvételi eljárással kapcsolatos elvárások 
megismerésére.  
A tanulmányi eredmények és az érdeklődési profil figyelembevételével javaslatot adunk a 
továbbtanulási, iskolaválasztási döntés meghozatalához. 
 
A tanácsadás témakörei: 

 középfokú továbbtanulás tervezése - középiskola választása – információk az 
iskolatípusokról 

 közép-, és emeltszintű érettségivel kapcsolatos tudnivalók, lehetőségek 
 felsőfokú továbbtanulás (felsőoktatás vagy szakképzés) megtervezése 
 iskolaváltás előkészítése 
 fakultációválasztáshoz segítségnyújtás 
 Munkaerő-piaci lehetőségekről tájékoztatás 
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 pályakövetelmények, pályaismeretek bővítése, szakmákról tájékoztató mappák és 
filmek 

 segítség azon diákoknak, akiket nem vettek fel a rendes középiskolai felvételi 
eljárásban 

 
 
Komplex tanácsadás 
Azon általános és középiskolás diákok számára ajánlott, akik nem rendelkeznek 
továbbtanulásukkal kapcsolatban semmilyen elképzeléssel, nem ismerik készségeiket, 
képességeiket, nem tudják eldönteni milyen irányban kellene továbblépniük, bizonytalanok 
önmagukkal és képességeikkel kapcsolatban, vagy nem tudnak dönteni több alternatíva között. 
A tanácsadás témakörei: 

 tesztek, kérdőívek segítségével a személyiség, készségek, képességek, tanulási stílus, 
érdeklődés felmérése 

 pályaismeret bővítése 
 javaslat a lehetséges továbbtanulási irányokra 

Speciális tanácsadás: 
Egészségi probléma, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, sajátos nevelési 
igényű tanulók számára segítség a továbbtanulási lehetőségek feltérképezésére. 

On-line tanácsadás: 
www.palyavalasztas.vas-szakszolgalat.hu honlapon anonim módon on-line tanácsadás a 
pályaválasztással kapcsolatos kérdésekben diákoknak és szülőknek. 

Osztályfőnöki órák keretében igényelhető foglalkozások: 
 

 tájékoztató előadások/saját élményű pályaorientációs csoportfoglalkozások tartása 5-8. 
osztályosok számára 

 fakultáció választáshoz tájékoztató óra tartása 10. osztályosok számára 
 élmény-előhívás pályaorientáció 11. osztályosok számára 
 felkészülés az érettségire tájékoztató óra 11. osztályosok számára 
 felvételi tájékoztató, felvételi rendszer ismertetése, e-felvételi használata 12. 

osztályosok számára 
 Pályaorientációs Napokon való közreműködés, szervezésben segítségnyújtás, 

csoportfoglalkozások tartása, szakma bemutatók szervezése 
 on-line órák, foglalkozások, szülői értekezletek tartása 
 on-line kérdőívek – érdeklődés, készségek képességek felmérésére 

 
Szülői értekezleteken tájékoztató tartása a közép- és felsőfokú továbbtanulással kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról. 
 
Az osztályfőnöki órák és a szülői értekezletek, személyes megtartása a járványhelyzet 
miatt on-line formában igényelhető, zoom-os felületen személyes előadással vagy kérhető 
szöveg alámondással ppt-s vetítés is. A pályaorientációs napokon való személyes 
megjelenés sem lehetséges, amíg a szigorítások életben vannak, ezért ott is az on-line órák 
megtartása az elsődleges, illetve kérhetők feladatlapok, tematikák a sikeres 
lebonyolításhoz, melyek szintén on-line módon megtarthatók vagy osztályfőnök 
közreműködésével kivitelezhetők! 
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A szolgáltatásokat ingyenesen, előzetes egyeztetés alapján lehet igénybe venni az alábbi 
elérhetőségeken: 
 
Vargáné Nógrádi Gyöngyi pályaorientációs tanácsadó-pedagógus 
nogradigyongyi@gmail.com 
Görög Emese pályaorientációs tanácsadó-pedagógus 
gorogemese9944@gmail.com 
Telefon: 30/304-7438 
 
Celldömölk és Sárvár Járás körzetében: 
Fülöp Orsolya pályaválasztási tanácsadó-pedagógus 
e-mail: fuloporsolya94@gmail.com 
Telefon: 30/171-3710 
 
e-mail: szakszolgalat.vas.palyavalasztas@gmail.com 
honlap: http://palyavalasztas.vas-szakszolgalat.hu/ 
facebook oldal: Pályaválasztási Tanácsadás Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
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Középfokú képzési lehetőségek Vas megyében - Celldömölk 

CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 036723 
Címe: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. 
Igazgató: Sipos Tibor 
Beiskolázási felelős: Dózsáné Balogh Viola 
Tankerület: Sárvári Tankerületi Központ 
Szervezeti egység kód: VB0301 
Telefon/fax: 06-95/420-049; 20/250-8071 
Honlap: www.berzsenyicell.hu 
E-mail: info@berzsenyicell.hu 
 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

0001 A angol, német általános gimnáziumi tagozat, 
általános gimnáziumi képzés 

0002 B angol, német emelt idegen nyelvi tagozat, emelt szintű oktatás angol és 
német nyelvből 

0003 B 
angol, német 

emelt matematika tagozat, 
emelt szintű oktatás matematikából 

0004 A angol, német emelt humán tagozat, 
emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalom, történelem 

tantárgyakból, kommunikáció és médiaismeret 

 

Kollégiumi elhelyezés: kollégiumot nem tudunk biztosítani.  
 
Felvételi vizsga: a 0002-es és 0003-as tagozatra matematika és magyar központi írásbeli 
felvételi vizsgát, a 0004-es tagozatra magyar központi írásbeli felvételi vizsgát kérünk 
teljesíteni. 
 
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra 
(Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési határidő: 2020. december 4.) 

 
A felvétel feltételei: az adott képzésre előírt központi írásbeli felvételi vizsga teljesítése 
valamint általános iskolai bizonyítványában a következő nevelőtestületi határozat szerepeljen: 
„Iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait kilencedik évfolyamon folytathatja.”  
 
A felvételi vizsga követelményei:  
Kizárólag a központi írásbeli felvételi vizsga követelményeit kell teljesíteni a megadott 
képzéseken. 
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A jelentkező teljesítményének értékelése: A 0001 számú képzésre a tanuló az általános 

iskolai eredménye alapján kerül felvételre. A felvételi pontszám az általános iskola 7. osztály 
tanév végi és a 8. osztály félévi eredményéből kerül kiszámításra (a magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika osztályzatokat vesszük figyelembe). A 
0002, 0003, 0004-es tagozatokon a felvételi pontszám az általános iskola 7. osztály tanév 
végi és a 8. osztály félévi eredményéből valamint a felvételi vizsga pontszámából kerül 
kiszámításra. A magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika 
osztályzatok valamint az írásbeli vizsga és az általános iskolai eredmények 50-50%-os 
arányban kerülnek beszámításra.  

 
Nyílt nap ideje: 

Nyílt napot az intézmény, a járványhelyzetre való tekintettel az idei évben nem tart. 
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Középfokú képzési lehetőségek Vas megyében - Celldömölk 
 

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
EÖTVÖS LORÁND SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
 

OM azonosító: 203062/002  
Címe: 9500 Celldömölk, Sági u. 65.  
Intézményvezető: Soós Andrea  
Beiskolázási felelős: Enyingi Győző Áron  
Telefon/fax: 06-95/420-550; 06-20/234-4265  
Honlap: www.eotvoscell.hu 
E-mail: titkarsag@eotvoscell.hu; info@eotvoscell.hu 
 

TECHNIKUMI KÉPZÉS 

Belső kód Ágazat 
Választható 

idegen 
nyelv 

Megszerezhető szakképesítés 
 

0210 

12. 
Informatika és 

távközlés 
ágazat 

német, 
angol 

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 
Képzési idő: 5 év 

A képzés érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. + ÖSZTÖNDÍJ, ill. duális képzés esetén saját 

jövedelem! 

0211 
23. Turizmus-
vendéglátás 

ágazat 

német, 
angol 

Vendégtéri szaktechnikus Képzési idő: 5 év 
A képzés érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. + ÖSZTÖNDÍJ, ill. duális képzés esetén saját 
jövedelem! 

0212 
23. Turizmus-
vendéglátás 

ágazat 

német, 
angol 

Cukrász szaktechnikus (ÚJ!) 
Képzési idő: 5 év 

A képzés érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. + ÖSZTÖNDÍJ, ill. duális képzés esetén saját 

jövedelem! 

 
Felvételi vizsga: Felvételi vizsga nincs. 

 
A felvétel feltétele: A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik. 
A tanulmányi pontok kiszámítása: 

- 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv tantárgyak osztályzata 

- 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv tantárgyak osztályzata 

(mindegyik tantárgyból 5-5 pontot lehet elérni jeles eredmény esetén) 
 
A szakmai képzés megkezdéséhez a tanulónak rendelkeznie kell az adott szakmára vonatkozó 
egészségügyi alkalmasság feltételeivel! 
A vendégtéri szaktechnikus, ill. a cukrász szaktechnikus képzésre jelentkezőknek 
pályaalkalmassági vizsgálaton is részt kell venni! 
 
Rangsorolás: A tanulmányi eredmények alapján történik. 

 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Nincs. 
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A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 
A tanulmányi területekre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. További feltétel az 
egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság. A szakértői véleményeket kérjük a 
jelentkezési laphoz mellékelni. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. A szakértői vélemény(eke)t kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni! 
További feltétel az egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság.  
 

Nyílt nap(ok) ideje: 

Kód Időpont Helye 
0210 2020. november 11. 

(szerda) – 9.00 óra 
várhatóan online formában 

 

9500 Celldömölk, Sági u. 65. 
aula, tanműhelyek 0211 

0212 
 

 
További információk:  
 
INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSÜZEMELTETŐ TECHNIKUS 
A képzést azoknak ajánljuk, akik megfelelő informatikai, hálózati ismeretek birtokában részt 
szeretnének venni helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati 
eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működtetésében. 
Kreatívak, problémamegoldók, együttműködők, jó a logikájuk és képesek 
rendszerszemléletben gondolkodni. 
 
VENDÉGTÉRI SZAKTECHNIKUS  
Azoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretnének a vendéglátásban beszerzési-raktározási, 
termelési, értékesítési tevékenységet ellátni, továbbá a vállalkozás üzemeltetéséhez tervezői, 
vezetői, koordináló ismereteket szeretnének elsajátítani. 
Jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, szervezőkészség, együttműködő 
képesség és kreativitás az elvárás. 
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való 
részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges. Kizáró tényező: átlag alatti izomerő, 
epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség, lisztérzékenység, hallás csökkenés a 
társalgási beszédértés zavarával, beszédhiba. 

 
CUKRÁSZ SZAKTECHNIKUS (ÚJ!) 
Képzésünkre jelentkezzenek azok, akik kedvet éreznek a cukrászatokban beszerzési, 
raktározási, termelési és értékesítési tevékenységek elvégzésére, irányítására, és megtanulnák 
az egység üzletpolitikájának és marketingstratégiájának kialakítását, megismerkednének az 
üzleti és vendégkapcsolatok ápolásával.  
Az ideális jelöltet jó kommunikációs készség, problémamegoldó- és szervezőkészség, 
csapatmunka, ill. nyitottság, jó terhelhetőség és stressz-tűrés jellemzi. 
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való 
részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges. Kizáró tényező: átlag alatti izomerő, 
epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség, lisztérzékenység, hallás csökkenés a 
társalgási beszédértés zavarával, beszédhiba. 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS 

Belső 
kód 

Szakképesítés 
Választható 
idegen nyelv 

Ágazat 

0220 

Asztalos 
Képzési idő: 3 év + 

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 1 évig, majd SZAKKÉPZÉSI 
MUNKASZERZŐDÉS saját jövedelemmel! 

német, angol 08. Fa- és bútoripar 

0221 

Cukrász 
Képzési idő: 3 év + 

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 1 évig, majd SZAKKÉPZÉSI 
MUNKASZERZŐDÉS saját jövedelemmel! 

német, 
angol 

23. Turizmus-
vendéglátás 

0222 

Ipari gépész 
Képzési idő: 3 év + 

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 1 évig, majd SZAKKÉPZÉSI 
MUNKASZERZŐDÉS saját jövedelemmel! 

német, angol 10. Gépészet 

0223 

Pék 
Képzési idő: 3 év + 

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 1 évig, majd SZAKKÉPZÉSI 
MUNKASZERZŐDÉS saját jövedelemmel! 

német, 
angol 

05. Élelmiszeripar 

0224 

Pincér-vendégtéri szakember (ÚJ!) 
Képzési idő: 3 év + 

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 1 évig, majd SZAKKÉPZÉSI 
MUNKASZERZŐDÉS saját jövedelemmel! 

német, 
angol 

23. Turizmus-
vendéglátás 

 
Felvételi vizsga: Felvételi vizsga nincs. 
 
A felvétel feltétele: A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik. 
A tanulmányi pontok kiszámítása: 

- 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, technika 
vagy rajz vagy vizuális kultúra tantárgyak osztályzata 

- 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, technika 
vagy rajz vagy vizuális kultúra tantárgyak osztályzata 

Ha ezekből a tantárgyakból minden jegy ötös volt, maximum 50 pontot lehet elérni. 
A szakmai képzés megkezdéséhez a tanulónak rendelkeznie kell az adott szakmára vonatkozó 
egészségügyi alkalmasság feltételeivel! A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a Jelentés 6-18 
éves fiúkról-lányokról adatlapot. 
A cukrász, illetve a pincér – vendégtéri szakember képzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági 
vizsgálaton is részt kell venni! 

 
Rangsorolás: A tanulmányi eredmények alapján történik. 

 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Nincs. 

 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 
A tanulmányi területekre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A szakértői vélemény(eke)t 
kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni! 
További feltétel az EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG valamennyi szakmánál. A cukrász, 
illetve a pincér-vendégtéri szakember szakmáknál PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT.  

 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. A szakértői vélemény(eke)t kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni! 
További feltétel az egészségügyi alkalmasság és a cukrász szakmánál a pályaalkalmasság.  
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Nyílt nap(ok) ideje: 
 

Kód Időpont Helye 
0220 

2020. november 11. (szerda) 
– 9.00 óra 

várhatóan online formában 

 

 
9500 Celldömölk, Sági u. 65. 

aula, tanműhelyek 

0221 
0222 
0223 
0224 

 

További információk: 
A pályaalkalmassági vizsgálat időpontjáról külön értesítést küld az intézmény. 
 
ASZTALOS 
Az asztalos különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti 
munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi. Azoknak a jelentkezését várjuk, 
akik szeretik a természetes fát, kreatív gondolkodásúak, van türelmük, szeretik a változatos 
munkát, a kihívásokat, jó a térlátásuk, jó helyzetfelismerők, problémamegoldók. Képesek 
egyedül és csapatban is dolgozni, jól fizető, keresett munkát szeretnének végezni, mely egyben 
a hobbijuk is lehet.  
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Audiológiai vizsgálat 
szükséges.  
Kizáró tényezők: gyenge izomerő, krónikus vese- és légzőszervi megbetegedések, 
halláscsökkenés, idült bőrbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erősebb 
szemüveg. 
 
CUKRÁSZ 
A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat és díszmunkát állít elő, ügyel az 
ízbéli változatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelők igényeire.  
A képzést azoknak ajánljuk, akik jó ízérzékkel, kézügyességgel és állóképességgel 
rendelkeznek, jó a látásuk, pontos, alapos munkára képesek, kreatívak, jó rendszerező és 
áttekintő képességgel bírnak. Képesek igényesen, önállóan dolgozni, de a csapatmunkától sem 
riadnak vissza. 
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való 
részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges. Kizáró tényezők: átlag alatti izomerő, 
epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség, lisztérzékenység, ízérzés és 
szaglászavar. Cukorbetegség egyéni elbírálás alapján.  
 
IPARI GÉPÉSZ 
Az ipari gépész a gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelését, 
karbantartását, javítását végzi. Egyszerű munkadarabokról műszaki rajzot készít. 
A képzést azoknak ajánljuk, akik műszaki beállítottságúak, szeretik a gépeket, érdeklődnek a 
működésük iránt. Elég fizikai erővel bírnak, kreatívak, pontosak és alaposak, tudnak közösségben 
dolgozni. 
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Kizáró tényezők: átlag 
alatti fizikai erő, máj- és vesebetegség, a kéz idült bőrbetegségei, epilepszia, 6 dioptriánál 
erősebb szemüveg viselése, rossz látásélesség. Audiológiai vizsgálat szükséges. 
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PÉK 
A pék a legrégebbi szakmák egyike. Péksüteményeket, kalácsot, pogácsákat, leveles 
termékeket készít. Munkáját ma már korszerű gépek és technológiák segítik. 

A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az élelmiszerek előállítása iránt. Jó 
kézügyességgel és állóképességgel rendelkeznek. Képesek igényesen, önállóan dolgozni, de a 
csapatmunkától sem riadnak vissza. 
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való 
részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges. Kizáró tényezők: átlag alatti izomerő, 
epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség. 
 
PINCÉR – VENDÉGTÉRI SZAKEMBER (ÚJ!) 
A pincér – vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, 
igény szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel a 
vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizettetést. 
A képzést azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs és problémamegoldó képességgel, 
empátiával, jó szervező- és együttműködő képességgel rendelkeznek. 
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való 
részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges. Kizáró tényezők: epilepszia, idült 
bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai, halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés 
zavarával, beszédhiba. 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
NÁDASDY TAMÁS TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM 
 

OM azonosító: 203062 
Címe: 9735 Csepreg, Rákóczi u. 13-15. 
Intézményvezető: Dorner Kornél 
Beiskolázási felelős: Sudár Eszter 
Telefon/fax: 06 94 565040 
Honlap: www.ntszki.hu 
E-mail: csepreg@ntszki.hu 
 
Telephely címe: 9737 Bük, Eötvös utca 1-3. 
Tagintézményegység vezető: Rodler Gábor 
Telefon:  0670/5074589 
Honlap:  www.ntszki.hu 
E-mail:  bukiszakkepzo@gmail.com 
 
 

TECHNIKUM 

Belső kód Ágazat 
Választható idegen 

nyelv 
Megszerezhető szakképesítés  

 

0611 Gazdálkodás és 
menedzsment 

ágazat 

angol 5 éves képzés 
Érettségivel megszerezhető: 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

0612 Informatika és 
távközlés ágazat 

angol 5 éves képzés 
Érettségivel megszerezhető 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő 

0613 Közlekedés és 
szállítmányozás 

ágazat 

angol 5 éves képzés 
Érettségivel megszerezhető 

Logisztikai technikus 

 
Felvételi vizsga: nincs 

 
A felvétel feltétele: A felvételi rangsorolás a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, 
magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika és egy tanult idegen nyelv tantárgyi 
eredményei. Pontegyenlőség esetén a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük az igazoltan 
halmozottan hátrányos tanulót, majd azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye az iskola székhelyén található. 
 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Az iskola udvarán elhelyezkedő kollégiumunkban minden 
igénylő számára helyet tudunk biztosítani. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:   
Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
Egyéb információk:  
 
Nyílt nap: Hagyományos nyílt napot nem tartunk. Online keretek között szeretnénk iskolánkat 
és a képzéseinket bemutatni. Részletek folyamatosan a honlapunkon és facebook oldalon. 
 
Minden tanuló ösztöndíjban részesül! A tanulmányi eredménytől függően ez 56 000 Ft is 
lehet havonta. 
Az ágazati képzés után lehetőség van munkaszerződés megkötésére a gyakorlati 
képzőhelyekkel. 
(A minimális juttatás havonta a minimálbér 60%-a, jelenleg 96 600 ft.) 

 
Szakképző iskola 

3 év 

Belső kód Ágazat/ Szakképesítés 
Választható 
idegennyelv 

Egyéb információk 

0622 
Elektronika és elektrotechnikai 

ágazat/ 
Elektronikai műszerész 

angol vagy 
német 

Egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés 
szükséges. 

0624 
Gépészet/ 

Szerszám- és készülékgyártó 
 

angol vagy 
német 

Egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés 
szükséges. 

 
   

BÜKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
3 év 

Belső kód Ágazat/ Szakképesítés 
Választható 
idegennyelv 

Egyéb információk 

0626 

Turizmus-vendéglátás ágazat/ 
Szakács 

Pincér-vendégtéri szakember 
Cukrász 

német 

Egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés 
szükséges. 

 
Felvételi vizsga: nincs. 
 
A felvétel feltétele: A felvételi rangsorolás a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, 
magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika és egy tanult idegen nyelv tantárgyi 
eredményei.  
Pontegyenlőség esetén a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük az igazoltan halmozottan 
hátrányos tanulót, majd azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
az iskola székhelyén található. 
 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: A székhely (Csepreg) iskola udvarán elhelyezkedő 
kollégiumunkban minden igénylő számára helyet tudunk biztosítani. 
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A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:  
Az intézmény Alapdokumentumában és Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
További információk:  
 A Szerszám- és készülékgyártó szakma gyakorlati képzése egy dinamikusan fejlődő magyar 
cégnél: a csepregi Uniriv Kft-nél biztosított, valamint a világ egyik legjelentősebb autóipari 
beszállítójánál: a szombathelyi Schaeffler Savaria Kft. tanműhelyében.  
A Büki Szakképző Iskola vendéglátás ágazat szakmáinak gyakorlati képzésére az ország 
élvonalába tartozó büki szállodák is lehetőséget biztosítanak. 
 
Nyílt nap-tanműhelyi nap: Hagyományos nyílt napot nem tartunk. Külső képzőhelyeken 
nyílik lehetőség a szakmák megismerésére. 
 
Gépészet ágazat (szerszám- és készülékgyártó): 2020. október 22. 9:00 
és 2020. november 5. 9:00 és 15:00. (Helyszín Uniriv KFT.   Csepreg  Szentkirályi út 1.) 
 
Minden tanuló ösztöndíjban részesül! A tanulmányi eredménytől függően ez 56 000 Ft is 
lehet havonta. 
Az ágazati képzés után lehetőség van munkaszerződés megkötésére a gyakorlati 
képzőhelyekkel. (A minimális juttatás havonta a minimálbér 60%-a, jelenleg 96 600 ft.) 
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KÖRMENDI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 036724  
Címe: 9900 Körmend, Bajcsy-Zs. u. 3. 
Igazgató: Laczó Tamás 
Beiskolázási felelős: Károlyi Tamás intézményvezető helyettes 
Tankerület: Szombathelyi Tankerületi Központ 
Szervezeti egység kód: VA3701 
Telefon/fax: 06-30-308-1612 
Honlap: www.kolcsey-kormend.sulinet.hu   
E-mail: kfg@kormend.hu  

 

Tanulmányi 
terület kódja: 

Választható 
nyelvek 

Egyéb információ 

0001:  
4 évfolyamos 
gimnáziumi 

képzés 

Első idegen 
nyelv:  

angol vagy 
német 

Általános gimnáziumi képzés, 11. évfolyamtól a tanulók választhatnak, 
hogy érdeklődési körüknek megfelelően mely tárgyakat szeretnék 
magasabb óraszámban és szinten tanulni. 

0002:  
4 évfolyamos 
gimnáziumi 

képzés, 
emelt szintű 

idegen nyelvi 
oktatás 

Első idegen 
nyelv: angol  

Az emelt szintű nyelvi képzés célja biztosítani a magasabb szintű 
nyelvismeretet. 
Szakaszai:  

• 10. évfolyamon „kisérettségi” vizsga 
• 11. évfolyamon előrehozott középszintű érettségi és/ vagy 

középfokú nyelvvizsga 
• 12. évfolyamon emelt szintű érettségi 

 
11. évfolyamtól érdeklődési körüknek megfelelően további tárgyakat 
tanulhatnak magasabb óraszámban és szinten. 

0003: 
4 évfolyamos 
gimnáziumi 

képzés, emelt 
szintű idegen 
nyelvi oktatás 

Első idegen 
nyelv: német 

Az emelt szintű nyelvi képzés célja biztosítani a magasabb szintű 
nyelvismeretet. 
Szakaszai: 

•  10. évfolyamon „kisérettségi” vizsga 
• 11. évfolyamon előrehozott középszintű érettségi és/ vagy 

középfokú nyelvvizsga 
• 12. évfolyamon emelt szintű érettségi 

 
11. évfolyamtól érdeklődési körüknek megfelelően további tárgyakat 
tanulhatnak magasabb óraszámban és szinten. 

0004: 
4 évfolyamos 
gimnáziumi 

képzés, emelt 
szintű humán 

oktatás 

Első idegen 
nyelv:  

angol vagy 
német 

Az emelt szintű humán képzés célja megalapozni a magasabb szintű 
humán műveltséget, valamint biztosítani az eredményes felkészülést az 
egyetemre. 
Szakaszai: 

•  10. évfolyamon „kisérettségi” vizsga magyarból és 
történelemből 

• 12. évfolyamon emelt szintű érettségi 
 
11. évfolyamtól érdeklődési körüknek megfelelően további tárgyakat 
tanulhatnak magasabb óraszámban és szinten. 

 
 
Humán és reáltárgyakból, digitális kultúrából, idegen nyelvekből magas színvonalú felkészítést 
(emelt szintű érettségi, nyelvvizsga) és eredményes pályaorientációt biztosítunk. A 
matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv és digitális kultúra oktatása 
csoportbontásban történik. 
Iskolánk családias környezete garantálja a minőséget: egyéni igényeket támogató, szermélyre 
szabott felkészítést biztosítunk a továbbtanulásra. 
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Ennek eredményeképpen az utóbbi években diákjaink a felsőoktatás legkülönbözőbb 
területeire nyertek felvételt: mérnöki pálya (gépész-, villamos-, építész-, vegyész- 
mechatronikai mérnök), programtervező informatikus, pedagógus (angol, német, történelem, 
történelem, földrajz, magyar, biológia, testnevelés szak), gyógytestnevelő, gyógyszerész, 
jogász, kereskedelem és marketing, turizmus és vendéglátás. 
Együttműködési megállapodásaink értelmében várjuk a szombathelyi Illés Labdarúgó 
Akadémián, a Lurkó UFC-ben, valamint a körmendi Kosárlabda Utánpótlás Egyesületben 
és a Bereki Bárkás Egyesületben sportoló fiatalok jelentkezését. 
 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: nem 
 
Felvételi vizsga: Felvételi vizsgát az iskola nem tart.  

 
Az előzetes írásbeli vizsga időpontja: - 

 
A felvétel feltételei: általános iskolai bizonyítvány 

A tanulmányi területekre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), SNI-s és BTMN-es tanulók is jelentkezhetnek. 
A felvételi vizsga követelményei:- 

 
A jelentkező teljesítményének értékelése: 

A jelentkezők rangsorolását az általános iskolai 7. év végi és a 8. osztályos félévi eredmények 
alapján készítjük el.  

 
Nyílt nap: online formában 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
RÁZSÓ IMRE TECHNIKUM  
 
OM azonosító: 203062 
Telephelykód: 007 
Címe: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2. 
Igazgató: Varga Zoltánné 
Beiskolázási felelős: Bősze Zoltánné igazgatóhelyettes 
Telefon: 06-94/594-077 
Honlap: http://razso.kormend.hu 
E-mail: iskola@razso.sulinet.hu 
 

TECHNIKUM (5 év) 

Belső kód Ágazat 
Választható 

nyelv 
Megszerezhető szakképesítés 

0710 Specializált gép- és járműgyártás német/ angol 
Gépjármű-mechatronikai technikus 

(régen autószerelő)  

0711 Közlekedés és szállítmányozás  német/ angol Logisztikai technikus  

0712 Vegyipar angol Vegyész technikus  

 

Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele: A Specializált gép- és járműgyártás, valamint a Vegyipar ágazatban 
foglalkozás-egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.  
 
Rangsorolás: A 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, 
matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia és informatika eredmények alapján képzett átlagot 
vesszük figyelembe. 
 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Szombathelyen és Szentgotthárdon. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az intézmény Alapító 
okiratában és Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
Nyílt nap ideje: 2020. november 9. és 12. (online) 15:00 
 
További információk:  
Minden szakmában ösztöndíj. 
Modern eszközökkel felszerelt iskolai tanműhely, taniroda, labor biztosított.  
A megszerzett technikusi végzettség emelt szintű érettségi vizsgának felel meg, mely előnyt 
jelent a felsőfokú tanulmányokba való bekapcsolódáskor is. 
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Specializált gép- és járműgyártás ágazat – Gépjármű-mechatronikai technikus: A képzést azok 
számára ajánljuk, akik műszaki érzékkel, kézügyességgel, informatikai ismeretekkel 
rendelkeznek és szeretnék elsajátítani a gépjárművek szerelési, javítási, mérési technológiáját, 
diagnosztikai vizsgálatát. 
Közlekedés és szállítmányozás ágazat – Logisztikai technikus: A képesítés megszerzését azok 
számára ajánljuk, akik érdeklődnek az árubeszerzési és szállítmányozási folyamatok irányítása 
iránt, képesek a folyamatok teljes körű áttekintésére és a logisztikai feladatok lebonyolítására, 
a biztonságtechnikai és jogi előírások figyelembe vételével. Két idegen nyelv oktatása 
biztosított. 
Vegyipar ágazat – Vegyész technikus: A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek a 
laboratóriumi tevékenységek, a vegyipari folyamatok iránt. A képzés az EGIS Gyógyszergyár 
Zrt. támogatásával, duális képzésben valósul meg. 
 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év) 

Belső kód Szakképesítés Választható nyelv Ágazat 

0720 Asztalos német Fa- és bútoripar 

0721 Kárpitos német Fa- és bútoripar 

0722 Kereskedelmi értékesítő  
(régen eladó) 

német Kereskedelem 

0723 Mezőgazdasági gépész német Mezőgazdaság és 

erdészet 

0724 Ipari gépész német Gépészet 

 

Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 
 
Rangsorolás: A 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, 
matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia és informatika eredmények alapján képzett átlagot 
vesszük figyelembe. 
 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Szombathelyen és Szentgotthárdon. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az intézmény Alapító 
okiratában és Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
Nyílt nap ideje: 2020. november 9. és 12. (online) 15:00 
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További információk:  
Minden szakmában ösztöndíj. 
Modern eszközökkel felszerelt iskolai tanműhely biztosított.  
A szakma megszerzése után esti tagozaton, 2 év alatt érettségi vizsga szerezhető. 
 
Asztalos: A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a különböző bútoripari 
termékek elkészítése iránt, és a szakmai végzettség megszerzése után a faipar területén 
szeretnének elhelyezkedni.  
 
Kárpitos: A képzést azok számára ajánljuk, akik a szakma megszerzése után elsődlegesen a 
bútorgyártás területén szeretnének elhelyezkedni. A képzés az ADA Hungaria Bútorgyár Kft. 
támogatásával, duális képzésben valósul meg. 
 
Kereskedelmi értékesítő: A képzést azok számára ajánljuk, akik nagyobb áruházakban, vagy 
kisebb boltban szeretnének elhelyezkedni, és az ehhez szükséges szakmai ismereteket, korszerű 
eladástechnikákat szeretnék elsajátítani. 
 
Mezőgazdasági gépész: A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a 
mezőgazdaság, valamint a gépészeti alapfeladatok, szerelési, karbantartási, javítási munkák 
iránt. A képzés során a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély 
megszerzése ingyenesen biztosított.  
 
Ipari gépész: A képzést azok számára ajánljuk, akik szeretik a gépeket, szeretnek szerelni, 
javítani, szerszámokat használni. Az ipari gépész elvégzi a gépek, berendezések üzembe 
helyezését, vizsgálja azok működését, feltárja az esetleges meghibásodásokat és megjavítja a 
meghibásodott alkatrészeket. 
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DR. NAGY LÁSZLÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 
INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA, BESZÉDJAVÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM 
 
OM azonosító: 038562 
Címe:  9730 Kőszeg Kiss János u. 31. 
Mb. intézményvezető: Wimmer László  
Beiskolázási felelős: Talabér István 
Tankerület: Sárvári Tankerületi Központ 
Szervezeti egység kód: VB2001 
Telefon/fax: 0694-360185  
Honlap:  www.nagylaszlo-koszeg.sulinet.hu   
E-mail: gyogypedagogia@nagylaszlo-koszeg.sulinet.hu  
 

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, 
orientáció…) 

0001 
Számítógépes 

adatrögzítő 
német 

előkészítő évfolyam + 
résszakképesítés (1+2 év) 

0002 
Asztalosipari 

szerelő 
német 

előkészítő évfolyam + 
résszakképesítés (1+2 év) 

0003 Parkgondozó német 
előkészítő évfolyam + 

résszakképesítés (1+2 év) 

0004 Szakácssegéd német 
előkészítő évfolyam + 

résszakképesítés (1+2 év) 

0005 Szobafestő német 
előkészítő évfolyam + 

résszakképesítés (1+2 év) 

0006 
Festő, mázoló, 

tapétázó 
német 

előkészítő évfolyam + 
szakképesítés (1+4 év) 

0007 Kőműves német 
előkészítő évfolyam + 
szakképesítés (1+4 év) 

 
Kollégiumi elhelyezés:. van 
 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A központi írásbeli vizsga időpontja:  nincs 

 
A felvétel feltételei: kizárólag sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges 
 
A felvételi vizsga követelményei: nincs 

 
A jelentkező teljesítményének értékelése: nincs 
 
Nyílt nap ideje: - 
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ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÓVODA,  
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

OM azonosító: 036598 
Címe: 9730 Kőszeg, Várkör 34. 
Igazgató: Kakucs Adél Petra OP 
Beiskolázási felelős: Nagy Szilvia Andrea OP 
Telefon/fax: 94/563-381 
Honlap: www.arpadhazi.hu 
E-mail: gimnazium@arpadhazi.hu 

 
GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

01 
Négy évfolyamos 

gimnáziumi 

angol, 
német, 
olasz 

Két nyelvet kell választani. 
Idegen nyelvekből emelt szintű, magyarból és 

matematikából emelt óraszámú oktatás. 
11. évfolyamtól két tárgyból választható emelt 

érettségire felkészítés. 
Tanulmányi átlagtól függő ösztöndíj. 

 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
 
Felvételi vizsga: nincs 

 
A felvétel feltételei: 

Minden jelentkezőt szóbeli elbeszélgetésre várunk. A beszélgetés célja a jelentkező 
értékrendjének, vallásos elköteleződésének a megismerése – szaktárgyi felkészülés nem 
szükséges hozzá. A beszélgetések időpontjáról minden hozzánk jelentkezőt személyesen 
értesítünk. A beszélgetésre kérünk plébánosi vagy hitoktatói ajánlást (lezárt borítékban). 

 
A felvételnél a 6. és 7. évfolyam év végi, illetve a 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük 
figyelembe minden tantárgyból. 

 
A jelentkezéshez a központi középiskolai jelentkezési lapokat és adatlapokat használjuk. 

 
A gimnáziumba egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 
Saját nyolcadikos diákjaink – akik jelentkeznek a gimnáziumi tagozatunkra – automatikusan 
felvételt nyernek, amennyiben vallásukat gyakorolják, és tanulmányi eredményük átlaga az 
érvényben lévő, helyi tantervben rögzített követelmények szerint 8. félévkor legalább 4,3 
(magyar, matematika, történelem, idegen nyelv és egy választott természettudományos 
tantárgyra nézve). 

 
Jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2021. február 19. 

 
Nyílt napjainkon való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni honlapunkon lehet. 

Tervezett nyílt napjaink ideje: 

2020. november 23. 
2021. január 12.    
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JURISICH MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

OM azonosító:  036 725 
Címe:  9730 Kőszeg, Hunyadi János u. 10.   
Igazgató:  Keszei Balázs  
Beiskolázási felelős:  Horváth Krisztina  
Tankerület:  Sárvári Tankerületi Központ  
Szervezeti egység kód:  VB1901  
Telefon/fax:  94/360 131, 94/361 404  
Honlap:  www.jurisich-koszeg.sulinet.hu  
E-mail:  jmg@jurisich-koszeg.sulinet.hu  

 
GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése 
Választ-

ható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

0041 Humán csoport, 
négy évfolyamos tagozat  

angol, 
német 

Német nyelv és vizuális kultúra tantárgyakból 
emelt óraszámú oktatás 

0042 Reál csoport (a természettudományos 
tárgyak iránt érdeklődő diákok 
számára), négy évfolyamos tagozat 

angol, 
német 

Biológia és kémia tantárgyakból emelt szintű 
oktatás 

0051 Arany János Tehetséggondozó 
Program, öt évfolyamos 

angol, 
német 

Angol nyelv és informatika tantárgyakból emelt 
óraszámú oktatás, pályázatköteles 

0052 Két tanítási nyelvű (magyar-angol) 
tagozat, öt évfolyamos 

angol, 
német 

Angol nyelvből emelt szintű oktatás, angol 
nyelven tanulható tantárgyak: matematika, 
kémia, földrajz, célnyelvi civilizáció 

0053 Angol nyelvi előkészítő évfolyammal 
induló oktatás, öt évfolyamos 

angol, 
német 

Angol nyelv tantárgyból emelt szintű, német 
nyelvből emelt óraszámú oktatás 

 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
 
Felvételi vizsga: van az Arany János Tehetséggondozó Programra (0051), a magyar-angol két 
tanítási nyelvű tagozatra (0052) és az angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatási 
csoportba (0053) jelentkezők számára. 

 
Az előzetes írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra 
(Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési határidő: 2020. december 4.) 

 
A felvétel feltételei: 
A humán (0041) és a reál (0042) csoportjainkba történő felvételről kizárólag az általános 
iskolai eredmény alapján döntünk. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programra (0051) pályázat útján lehet bekerülni. A pályázat 
beadásának határideje 2020. december 11. (A pályázati csomag letölthető iskolánk honlapjáról 
is.) Ezzel egyidejűleg jelentkezni kell a központi írásbeli vizsgára is. 2021. január 22-én a 
felvételit megelőző, nem szaktárgyi jellegű, válogatáson vesznek részt a tanulók: készségeket 
és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. A kollégiumban töltött éjszakát követően a 
diákok január 23-án 10 órakor a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett 
írásbeli vizsgán vesznek részt magyarból és matematikából.  
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A két tanítási nyelvű (magyar-angol) tagozatra (0052) és az angol nyelvi előkészítő 
évfolyammal induló oktatási csoportba (0053) jelentkező tanulók felvételéről az általános 
iskolai osztályzatok mellett az OH által összeállított központi írásbeli magyar és matematika 
feladatlapok megoldásának eredménye alapján döntünk. A tagozatokra jelentkezhetnek azok a 
tanulók is, akik nem tanultak általános iskolában angolt. 
 
A felvételi vizsga követelményei: 
Az OH által összeállított központi írásbeli magyar feladatlap a szövegértő, értelmező 
képességet, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri. 
A matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematikai ismereteire támaszkodva a 
logikai készségeket és a kreativitást méri fel egyszerű feladatokkal. 

 
A jelentkező teljesítményének értékelése: 

 
Az általános iskolai eredmény beszámításának módja minden tanulmányi területen: a 7. 
évfolyam év végi és 8. évfolyam első félévi osztályzatainak átlaga (magyar nyelv, irodalom, 
történelem, matematika, első idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika). 

 
Az Arany János Tehetséggondozó Programra (0051) felvételiző tanulók rangsorolása az 
alábbiak szerint történik: 

• tanulmányi eredmények a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam első félévi 
osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelv, egy szabadon választott reáltantárgy) – 25 pont (25%); 

• a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye magyarból és matematikából – 50 pont 
(50%); 

• a tehetségbeválogatáson szerzett minősítés – 25 pont (25%). 
 

A két tanítási nyelvű (magyar – angol) tagozatra (0052) és az angol nyelvi előkészítő 
évfolyammal induló oktatási csoportba (0053) felvételiző tanulók rangsorolása az alábbiak 
szerint történik: 

• tanulmányi eredmények a 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam első félévi osztályzatainak 
átlaga alapján (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, első idegen nyelv, 
fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) – 100 pont (50%); 

• az egységes írásbeli felvételi vizsga eredménye magyarból és matematikából – 100 pont 
(50%). 

 
Az azonos pontszámot elért tanulók közül – a törvényben garantáltan túl – előnyben részesítjük 

• a hátrányos helyzetűeket, ezt követően 
• azt a jelentkezőt, akinek lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Kőszegen 

található;  
• azt a jelentkezőt, aki az írásbeli felvételi vizsgán jobb eredményt ért el; 
• azt a jelentkezőt, akinek magyarból és matematikából jobb osztályzatai vannak, illetve 
• azt a jelentkezőt, akinek sajátos helyzete ezt indokolja.  

Sajátos helyzeten értjük:  
• szülője, nagyszülője a gimnázium egykori diákja volt;  
• testvére(i) gimnáziumunk tanulója vagy volt tanulója.  

(Kérjük, ezt a felvételi lapon szíveskedjenek jelölni!) 
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Nyílt nap ideje: 

2020-ban a COVID 19 miatt sajnos nem tartunk nyílt napot! 
 

Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat:  
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu 

 
 

További érdeklődés esetén felvilágosítást ad az intézmény igazgatója és/vagy pályaválasztási 
felelőse. 
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KŐSZEGI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, 
TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 
OM azonosító: 200005 
Címe: 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. 
Intézményvezető: Mesterházy Balázs igazgató 
Beiskolázási felelős: Dr. Mentes Katalin igazgatóhelyettes 
Telefon/fax: 94/562-110 
Honlap: http://www.kegisz.hu/ 
E-mail: teki@kegisz.hu 
 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Képzés 
Választható 

nyelv 

Egyéb információ 
(pl. szakmai továbbhaladás  

a 12. évf. után…) 

Felvehető 
létszám 

0010 4 osztályos 
gimnázium 

német angol általános tantervű képzés 25 

 
Felvételi vizsga: nincs 

 
A felvétel feltétele: az általános iskola eredményes befejezése. 
 
Rangsorolás: a felvételi rangsorolás alapja az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei 
alapján történik (valamennyi tantárgyat figyelembe véve). A felvételi elbeszélgetésre (2021. 
március 3., 4., 5.) családdal együtt várjuk a tanulót. 
 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: van 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:  

1. Iskolánk a gimnáziumban a sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadja. 
2. A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. 

osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 
3. A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett, kötelezően, 

gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül. 
 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 

1. Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során 
korlátozás nélkül fogadja. 

2. Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd 
„Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 

 
Nyílt napok ideje: 

Kód Időpont Helye 

0010 
 

2020. november. 5. 9 óra 
2020. november 6. 15 óra 
2020. december 4. 9 óra 

Evangélikus templom 
Kőszeg 
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További információk: 
A gimnáziumba a 2021/2022. tanévre jelentkező tanulók általános gimnáziumi képzésben 
vesznek részt. Az első évben kiemelt hangsúlyt kap a csapatépítés és a tanulás tanulása, a 
tantárgyi rendszer mellett. A 10-11. osztályban, indokolt esetben a tanórák tömbösítésével 
lehetőség lesz fokozott differenciálásra, interaktív módszerek alkalmazására, digitálisan 
támogatott tanítás és tanulás kialakítására. Ezzel párhuzamosan előtérbe kerül a projekttanulás 
is. Mindez tanár és diák mentorok közreműködésével valósul meg. A 12. évfolyamon a sikeres 
érettségire való felkészítés kerül előtérbe, valamint a pályaorientációból adódó feladatok. 
Sikeres érettségi után a tanulók bekapcsolódhatnak a felsőfokú képzésbe, illetve a szakképzésbe 
is. Ökoiskolaként és egyházi iskolaként is nevelési központba állítjuk a teremtésvédelmet, a 
fenntarthatóságra való nevelést. 
Az egyházi jelleg miatt a tanulók heti 2 órában a felekezetüknek megfelelő hittant tanulnak. 
 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód Ágazat Választható nyelv 
Egyéb információ 

(pl. szakmai továbbhaladás  
a 12. évf. után…) 

Felvehető 
létszám 

0020 Mezőgazdaság és erdészet 
ágazat 

német angol 
mezőgazdasági 

technikus  
 

0030 Turizmus-vendéglátás 
ágazat 

német angol turisztikai technikus 16 

0040 Turizmus-vendéglátás 
ágazat 

német angol 
vendégtéri 

szaktechnikus 
16 

0050 
Közlekedés és 

szállítmányozás ágazat 
német angol logisztikai technikus 12 

 
Felvételi vizsga: nincs 

 
A felvétel feltétele: Valamennyi szakmacsoportban/ágazatban az általános iskola eredményes 
befejezése. 
 
Rangsorolás: A rangsorolás alapja az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei, 
valamennyi tantárgyat figyelembe véve. 

 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: van 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:  
1. Iskolánk a technikumban a sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadja. 
2. A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. 

osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 
3. A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett, kötelezően, 

gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül. 
 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
1. Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során korlátozás 

nélkül fogadja. 
2. Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd 

„Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 
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Nyílt napok ideje: 
 

Kód Időpont Helye 
0020 
0030 
0040 
0050 

2020. november. 5. 9 óra 
2020. november 6. 15 óra 
2020. december 4. 9 óra 

Evangélikus templom 
Kőszeg 

 
További információk: 
Az iskolába a 2021/2022. tanévre jelentkező tanulók ágazati alapoktatással kezdik 
tanulmányaikat, majd az ágazati alapok megszerzése után a szakma kiválasztását követően 
kezdődik el a szakirányú oktatás. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői 
szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. 
Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből 
ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban sajátítják el a tanulók, mint a 
gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A 
technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai 
vizsga beszámít az 
érettségi tantárgyai közé és emelt szintű érettséginek minősül. Az öt év elvégzése után egyszerre 
kapják meg az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga 
megszerzésére is lehetőségük van. A tanulók ösztöndíjat kapnak. 
Az egyházi jelleg miatt a tanulók heti 2 órában a felekezetnek megfelelő hittant tanulnak. 

 
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

Belső kód Ágazat Választható nyelv 
Egyéb információ 

(megszerezhető 
szakképesítés) 

Felvehető 
létszám 

0060 
Turizmus-vendéglátás 

ágazat 
német 
angol 

szakács 12 

0070 
Turizmus-vendéglátás 

ágazat 
német 
angol 

pincér-vendégtéri 
szakember 

12 

0080 
Mezőgazdaság és 
erdészet ágazat 

német 
angol 

gazda (lovász) 6 

0090 
Mezőgazdaság és 
erdészet ágazat 

német 
angol 

kertész 6 

 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele: Valamennyi ágazatban az általános iskola eredményes befejezése. 
 
Rangsorolás: A rangsorolás alapja az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei, 
valamennyi tantárgyat figyelembe véve. 

 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: van 

 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 

1. Iskolánk a szakképző iskolában sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadja. 
2. A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. 

osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 
3. A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett, kötelezően, 

gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül. 
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
1. Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során 

korlátozás nélkül fogadja. 
2. Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd 

„Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 
 

Nyílt napok ideje: 
 

Kód Időpont Helye 
0060 
0070 
0080 
0090 

2020. november. 5. 9 óra 
2020. november 6. 15 óra 
2020. december 4. 9 óra 

Evangélikus templom 
Kőszeg 

 
További információk:  
A szakképző iskola három éves, nagyon gyakorlatorientált. A 9. évfolyamon - az ágazati 
ismereteket adó első évben - az iskola gyakorlati képzőhelyein, pl. tankert, tangazdaság, 
tankonyha, tanétterem, tanszálló sajátítják el a tanulók a szakmák alapvető fogásait. A 
következő két évben duális képzés formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál 
szereznek szakmai ismereteket. 
A gyakorlati munkahely kiválasztásában segítséget nyújtunk. 
A tanulók ösztöndíjat kapnak. 
A szakmaszerzést követően 2 év alatt a tanulók érettségi vizsgát szerezhetnek esti tagozaton. 
Az egyházi jelleg miatt a tanulók heti 2 órában a felekezetnek megfelelő hittant tanulnak. 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

OM azonosító: 203062  
Címe: 9600 Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/A  
Igazgató: Lakatné Mester Éva  
Beiskolázási felelős: Talabér Csaba igazgatóhelyettes 
Telefon/fax: 06-95-320-414  
Honlap: www.barabas-sarvar.hu  
E-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu  
 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 5 ÉV 

Belső kód Ágazat megnevezése 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

(érettségi után megszerezhető szakképesítések) 

1711 
Elektronika és 
elektrotechnika 

angol 
német 

Automatikai technikus 
Technikus vizsgával megszerezhető 

szakképesítés 

1712 
Informatika és 

távközlés 
angol 
német 

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető 
technikus 

Technikus vizsgával megszerezhető 
szakképesítés 

1713 
Közlekedés és 

szállítmányozás 
angol 
német 

Postai üzleti ügyintéző technikus 
Technikus vizsgával megszerezhető 

szakképesítés 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 3 ÉV 

Belső kód Szakképesítés Választható 
nyelv 

Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

1721 
Kereskedelmi 

értékesítő 
angol 
német 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

1722 Villanyszerelő 
angol 
német 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

1723 
Gépi és CNC 

forgácsoló 
angol 
német 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: nem 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltételei:  
A felvétel a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyek alapján történik. 

 
Nyílt nap helyett telefonon, szórólapokon és online csatornákon tartjuk a kapcsolatot az 
általános iskolákkal, a szülőkkel, a nyolcadik osztályos diákokkal. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az iskola Alapító Okiratában 
és Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
Fogadjuk a BTMN szakvéleménnyel rendelkező tanulókat. 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
SÁRVÁRI TURISZTIKAI TECHNIKUM 

OM azonosító: 203062/023 
Címe: 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2. 
Igazgató: Hevér Mihályné 
Beiskolázási felelős: Takácsné Horváth Ágnes 
Telefon/fax: 95/320-115 
Honlap: technikum.sarvaritinodi.hu 
E-mail: technikum@sarvaritinodi.hu 
 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK (5 ÉVES KÉPZÉS) 

Belső kód Osztály megnevezése 
Választ-

ható nyelv 
10. évfolyam után választható szakmák 

2311 
9.T Turizmus-vendéglátás 

ágazat 
angol és 
német 

Turisztikai technikus 
Szakmairány: 

Turisztikai szervező 
Idegenvezető 

2312 
9.V Turizmus-vendéglátás 

ágazat 
angol és 
német 

Cukrász szaktechnikus vagy 
Szakács szaktechnikus vagy 
Vendégtéri szaktechnikus 

 

Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvételi eljárás: 
A felvételi kérelmekről kizárólag a tanulmányi eredmények alapján dönt az intézmény. A 
felvételi rangsor a hozott pontok alapján készül. A hozott pontok számítása a 7. évfolyam 
végén, illetve a 8. évfolyam félévkor elért érdemjegyek alapján történik. Egészségügyi 
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek megfelelés szükséges. 
Oktatunk sajátos nevelési igényű tanulókat szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési 
tanácsadó szakvéleményének figyelembevételével. 
 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: nem 
 
További információk: 
A Sárvári Turisztikai Technikum a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, 
Vendéglátói Szakképző Iskola jogutódjaként jött létre a gimnáziumi és a szakképzési 
feladatellátás szétválasztásával. 
 
Az új 5 éves technikusi szakmai oktatás jellemzői: 
A tanuló 2 évig ismerkedik a turizmus-vendéglátás ágazati alapokkal, illetve közismereti 
tárgyakat tanul. 
A tényleges szakma-, vagy szakmairány választás a 10. évfolyamot követően, a sikeres 
ágazati alapvizsga után történik. 
Matematikából, magyarból, történelemből ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint 
a gimnáziumban, ebből a három tantárgyból előrehozott érettségi vizsga lehetősége a 12. 
évfolyamon. 
Angol vagy német nyelvből emelt szintű oktatás után a 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát 
a tanuló. A heti legalább 5 óra idegen nyelvi képzés során felkészítünk a B2 (középfokú) 
komplex nyelvvizsgára is. 
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A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, így segíti a továbbtanulást a 
felsőoktatásban azonos ágazaton belül. 
Iskolánk a digitális lehetőségek széles körű használatára épít, igény esetén a Digitális kultúra 
tantárgyból is felkészítünk az érettségi vizsgára. 
 
Az 5 éves képzés után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. 
Iskolánkban jól felszerelt tanirodák, korszerű tankonyha és tanétterem, városunkban sok 
színvonalas külső gyakorlóhely áll rendelkezésre. 
A tanuló ösztöndíjat, vagy a duális képzésben résztvevő a szakképzési munkaszerződés alapján 
munkabért kap. 
Az új szakképzési rendszer gyakorlatközpontú, rugalmasabb, a gazdaság igényeit 
hatékonyabban figyelembe veszi. 
 
A legfontosabb partnereink a duális képzéshez: 
- Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa 
- Thermal Sárvár Ensana Health Spa Hotel 
- Hotel Bassiana, Sárvár 
- Sárvári Gyógyfürdo Kft. 
- Spirit Hotel Thermal Spa, Sárvár 
 
Iskolánk 23 éve segíti Sárvár város és a régió idegenforgalmi fejlődését a turizmus és a 
vendéglátás területén érettségizett, idegen nyelveket beszélő szakemberek képzésével. A 
végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen 
belül a legkeresettebb szakmákat sajátítják el.  
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
SÁRVÁRI TINÓDI GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 203062/026 
Címe: 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2. 
Igazgató: Némethné Rádl Krisztina 
Beiskolázási felelős: Némethné Rádl Krisztina  
Telefon/fax: 95/320-115, 95/336-514 
Honlap: gimnazium.sarvaritinodi.hu 
E-mail: gimnazium@sarvaritinodi.hu 
 

SÁRVÁRON: GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód Osztály megnevezése Választható nyelv Egyéb információ 

2631 
Általános tantervű 

négy évfolyamos 
tagozat 

angol és német; 
kezdő vagy haladó 

csoport 

9. évfolyamtól emelt óraszámú oktatás 
matematika és angol nyelv 

tantárgyakból, 11. évfolyamtól fakultatív 
tantárgyak választási lehetősége. 14 fő 

2632 
Reál irányultságú 
négy évfolyamos 

tagozat 

angol és német; 
kezdő vagy haladó 

csoport 

9. évfolyamtól emelt szintű oktatás 
matematika tantárgyból, emelt 
óraszámú oktatás angol nyelv 

tantárgyból, 11. évfolyamtól fakultatív 
tantárgyak választási lehetősége. 14 fő 

2633 

Idegen nyelvi 
(angol-német) 

négy évfolyamos 
tagozat 

angol és német; 
kezdő vagy haladó 

csoport 

9. évfolyamtól emelt szintű oktatás angol 
nyelv és német nyelv tantárgyakból, 11. 

évfolyamtól fakultatív tantárgyak 
választási lehetősége. 28 fő 

 
Kollégiumi elhelyezés nem biztosított. 
 
Felvételi vizsga: a 2632, 2633 kódhoz van. 
 
Egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra 
Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési határidő: 2020. december 4. 
 
A felvétel feltételei: 
Az általános tantervű gimnáziumi osztályba jelentkezéskor a felvételi kérelmekről kizárólag 
a tanulmányi eredmények alapján dönt az intézmény.  
A reál irányultságú, illetve az idegen nyelvi gimnáziumi osztályokba jelentkezéskor 
felvételi vizsgát kell tenni az általános tantervű képzéshez meghatározott, országosan 
egységes felvételi követelmények szerint. A tanulmányi eredmények és a központi írásbeli 
vizsga eredményei alapján dönt az intézmény. 
Sajátos nevelési igényű tanulóknál a felvételi vizsgát a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján szervezzük meg. 
 
A felvételi vizsga követelményei: 

Általános információk és témakörök a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi 
vizsgáinak matematika és magyar nyelvi feladatlapjairól az alábbi elérhetőségen találhatók: 
http://www.oktatas.hu 
 Köznevelés 
 Középfokú felvételi eljárás 
 Központi feladatsorok 
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A jelentkező teljesítményének értékelése: 
Az általános tantervű gimnáziumi osztályba jelentkezéskor a felvételi rangsor a hozott 
pontok alapján készül. 
A hozott pontok számítása a 7. évfolyam végén, illetve a 8. évfolyam félévekor elért 
érdemjegyek alapján történik. 
A reál osztály választása esetén a felvételi rangsort a hozott pont (50%), a matematikából tett 
felvételi vizsga eredménye (40%), illetve az anyanyelvi feladatlap eredménye (10%) 
határozza meg. 
Az idegen nyelvi osztály választása esetén a felvételi rangsort a hozott pont (50%), a 
matematikából tett központi felvételi vizsga eredménye (10%), illetve az anyanyelvi 
feladatlap eredménye (40%) határozza meg. 
 
Innovatív gondolkodást támogató, kulturált környezetben, jó hangulatú közösségekben 
dolgozunk, szabadidős programok és sportolási lehetőségek színesítik az oktatást.  
 
 
Nyílt nap helyett: online tájékoztatás a honlapon 
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SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

OM azonosító: 200627 
Címe: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. 
Intézményvezető: Balogh Éva 
Beiskolázási felelős: Háklár Gáborné 
Tankerület: Szombathelyi Tankerületi Központ 
Szervezeti egység kód: VA4601 
Telefon: 94/554-227; 94/554-226 
Honlap: www.vmg-sztg.sulinet.hu 
E-mail: vmg@vmg-sztg.sulinet.hu 
 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód Osztály megnevezése 
Választ-

ható nyelv 
Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

0001 
emelt szintű oktatás német 

nyelv tantárgyból, 
négy évfolyamos tagozat 

angol, 
német, 
szlovén 

Emelt szintű oktatás német nyelv 
tantárgyból 

0002 
emelt szintű oktatás angol 

nyelv tantárgyból, 
négy évfolyamos tagozat 

angol, 
német, 
szlovén 

Emelt szintű oktatás angol nyelv 
tantárgyból 

0003 általános tagozat 
angol, 
német, 
szlovén 

Haladó német, haladó angol második 
idegen nyelvből is emelt óraszám 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
 
Felvételi vizsga:  nincs 
 
Az előzetes írásbeli vizsga időpontja: –  
 
A felvétel feltételei: 
A tanulmányi területre történő felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik. 
Az általános iskolai eredmény kiszámításának módja: a 7. tanév végi, valamint a 8. év félévi 
jegyeinek összege a magyar nyelv, irodalom, a matematika, a történelem, az első idegen nyelv, 
a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz és az informatika/technika tantárgyak beszámításával, 
maximálisan 100 pont. 
Azonos pontszám esetén előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. 
 
A felvételi vizsga követelményei: 
A tanulmányi területre történő felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk. 

 
A jelentkező teljesítményének értékelése:  – 
 
Nyílt nap ideje: online formában. 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM III. BÉLA TECHNIKUM 

OM azonosító: 203062/011 
Címe: 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10. 
Intézményvezető: Korpics Ferenc 
Beiskolázási felelős: Korpics Ferenc, Stummer László, Pusztai Zsolt és  
 Támis Gábor 
Telefon/fax: +36/94/554-217; 0630 2673072 
Honlap: www.belasztg.sulinet.hu www.facebook.com/belasztg  
E-mail: ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 
 

TECHNIKUM 

Belső kód Ágazat 
Választható 

idegen 
nyelv 

Megszerezhető szakképesítés 

1111 
Elektronika és 
elektrotechnika 

angol 
német 

 

5 évfolyamos képzés  
(érettségi + technikusi oklevél) 

Megszerezhető szakma:  
Ipari informatikai technikus (5 0714 04 05) 

ösztöndíj 
csoportbontás, emelt szintű oktatás 11-12. 

évfolyamon választható, idegen nyelvből emelt 
óraszám, kollégiumi elhelyezés biztosított 

Betölthető munkakör: informatikus karbantartó, 
vállalati rendszergazda,- adatfeldolgozó. 

1112 
Informatika és 

távközlés 
angol 
német 

5 évfolyamos képzés  
(érettségi + technikusi oklevél) 

Megszerezhető szakma: Informatikai rendszer- 
és alkalmazásüzemeltető technikus 

(5 0612 12 01) 
ösztöndíj 

csoportbontás, emelt szintű oktatás 11-12. 
évfolyamon választható, idegen nyelvből emelt 

óraszám, kollégiumi elhelyezés biztosított 
Betölthető munkakör: informatikus karbantartó, 

programozó. 

1113 
Turizmus-

vendéglátás 
angol, német 

szlovén 

5 évfolyamos képzés 
(érettségi + technikusi oklevél) 

Megszerezhető szakma: 
Vendégtéri szaktechnikus (5 1013 23 08) 

ösztöndíj 
csoportbontás, emelt szintű oktatás 11-12. 

évfolyamon választható, idegen nyelvből emelt 
óraszám, kollégiumi elhelyezés biztosított 
Betölthető munkakörök: pincér, vendéglátó 

üzletvezető. 
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1114 
Specializált gép- 
és járműgyártás 

angol, német 
 

5 évfolyamos képzés  
(érettségi + technikusi oklevél) 

Megszerezhető szakma: 
Ipari szerviztechnikus 

(5 0715 19 07) 
ösztöndíj 

csoportbontás, emelt szintű oktatás 11-12. 
évfolyamon választható, idegen nyelvből emelt 

óraszám, kollégiumi elhelyezés biztosított 
Betölthető munkakörök: elektronikus- és/vagy 

mechanikus karbantartó. 
 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: IGEN 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele: Turizmus- vendéglátás ágazati képzésen pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés. Az időpontjáról kiértesítést küldünk a jelentkezőknek.  
Minden ágazatban az egészségügyi alkalmassági megfelelés alapján. 
Rangsorolás: Az általános iskolai tanulmányi eredmények szerint. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 
Az intézmény Alapdokumentumában és Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési 
igényű tanulók (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, beszédfogyatékos, érzékszervi-
hallási fogyatékos) integrált nevelése-oktatása. Saját gyógypedagógussal rendelkezünk. A 
szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
A felvétel helyi szabályainak figyelembevételével az iskola a sajátos nevelési igényű, ill. 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a szakvélemény 
megismerését követően másik ágazatra való átirányítást javasolhat. 
 
Nyílt nap ideje: 

Időpont Helye 

2020. november 17. (kedd) 
8:30 órától 

online 

Vas Megyei SZC III. Béla Technikum 
9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10. 

 

További információk: 
Az előrehozott 12. év végi sikeres érettségi vizsga után (Történelem, Magyar nyelv és irodalom, 
Matematika tárgyakból) a 13. év végén technikusi oklevél és idegen nyelvi érettségi szerezhető. 
A technikusi oklevél, azaz a szakmai végzettség emelt szintű érettséginek számít. 
A 13. év végén, azaz 5 év után érettségi és szakmai bizonyítvány is megszerezhető a technikusi 
képzésben. 
Minden szakmában lehetőség van szlovén nemzetiségi nyelv tanulására. 
A szakirányú továbbtanulás az emelt szintű érettséginek megfeleltetéssel így biztosított. 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Belső kód Szakképesítés 
Választható 
idegennyelv 

Ágazat 

1121 

3 éves duális szakképzés, 
megszerezhető végzettség: 
Cukrász (4 1013 23 01) 

ösztöndíj 
csoportbontás, kollégiumi 

elhelyezés biztosított 

német, angol, 
szlovén 

Vendéglátás-turisztika 

1122 

3 éves duális szakképzés, 
megszerezhető végzettség: 

Szakács (4 1013 23 05) 
ösztöndíj 

csoportbontás, kollégiumi 
elhelyezés biztosított 

német, angol, 
szlovén 

Vendéglátás-turisztika 

1123 

3 éves duális szakképzés, 
megszerezhető végzettség: 

Villanyszerelő (4 0713 04 07) 
ösztöndíj 

csoportbontás, kollégiumi 
elhelyezés biztosított 

angol, német 
Elektrotechnika-

elektronika 

1124 

3 éves duális szakképzés, 
megszerezhető végzettség: Gépi 

és CNC forgácsoló 
(OKJ 4 0715 10 07) 

ösztöndíj 
csoportbontás, kollégiumi 

elhelyezés biztosított 

angol, német Gépészet 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: IGEN 
 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele: Cukrász, szakács képzéseknél pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés. Az időpontjáról kiértesítést küldünk a jelentkezőknek. 
Minden szakmacsoportban az egészségügyi alkalmassági megfelelés alapján. 
Rangsorolás: Az általános iskolai tanulmányi eredmények szerint. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 
Az intézmény Alapdokumentumában és Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési 
igényű tanulók (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, beszédfogyatékos, érzékszervi-
hallási fogyatékos) integrált nevelése-oktatása. Saját fejlesztőpedagógussal rendelkezünk. A 
szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
A felvétel helyi szabályainak figyelembevételével az iskola a sajátos nevelési igényű, ill. 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a szakvélemény 
megismerését követően másik szakmacsoportra való átirányítást javasolhat. 
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Nyílt nap ideje: 
 

Időpont Helye 

2020. november 17. (kedd) 
8:30 órától 

online 

Vas Megyei SZC III. Béla Technikum 
9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10. 

 

További információk: 
A sikeres szakmai vizsga után 2 év alatt érettségi bizonyítvány szerezhető esti tagozaton, így 5 
év alatt a szakmai végzettség és az érettségi is megszerezhető a szakképző iskolai képzésben. 
Minden szakmában lehetőség van szlovén nemzetiségi nyelv tanulására. 
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ARANYHÍD EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI, KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI 
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, 
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁST VÉGZŐ 
ISKOLA 

OM azonosító: 200437  
Címe: 9700 Szombathely, Dózsa Gy. u. 6.  
Igazgató:  Lendvai Katalin 
Beiskolázási felelős: Purzsás Viktória 
Tankerület: Szombathelyi Tankerületi Központ 
Szervezeti egység kód: VA0701 
Telefon/fax: 94/327 - 955 
Honlap: www.aranyhid-szhely.sulinet.hu 
E-mail: aranyhid@aranyhid-szhely.sulinet.hu 
 

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód Osztály megnevezése 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

 

9. E. előkészítő német 

Elsősorban a szombathelyi és Szombathely 
városkörnyéki iskolákban 8. osztályt végzett 
tanulásban akadályozott tanulók (BNO: F70) 

részére (1 év). 

01 
sütőipari és 

gyorspékségi munkás 
német képzési idő: 1 (9. E) + 2 év 

02 szobafestő német képzési idő: 1 (9. E) + 2 év 

03 asztalosipari szerelő német képzési idő: 1 (9. E) + 2 év 

04 parkgondozó német képzési idő: 1 (9. E) + 2 év 

05 családellátó német képzési idő: 1 (9. E) + 2 év 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: az intézmény saját kollégiummal nem rendelkezik, de a 
város több kollégiuma is fogadja az Aranyhíd EGYMI tanulóit. 
 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján nyer felvételt a tanuló  
a szakiskola 9. előkészítő osztályába.  
A szakképesítés megszerzésére irányuló 2 éves képzésbe a 9. előkészítő év után, az egyéni 
tanulási képességek, valamint az egészségügyi alkalmasság alapján lehet bekerülni.  
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Az előzetes írásbeli vizsga időpontja:  
 
A felvétel feltételei:  Tanulásban akadályozottság – BNO: F 70 
    
Nyílt nap ideje: 
 
A COVID-járvány terjedésének megelőzése érdekében az idei tanévben nyílt napot iskolánk 
nem tart.  
 
Az érdeklődő szülők számára folyamatosan tájékoztatást nyújtunk az iskola alábbi telefonos 
elérhetőségein: 
94/ 327-955 
20 778 6202 
20 956 6528 
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BOLDOG BRENNER JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

OM azonosító: 036626  
Címe: 9700 Szombathely, Táncsics Mihály u. 48.  
Igazgató: Englert Zsolt  
Beiskolázási felelős: Nagylaki András igazgatóhelyettes  
Telefon/fax: 94/505-212  
Honlap: www.brenner.martinus.hu  
E-mail: brenner@martinus.hu  
 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

0001 Nyolc évfolyamos képzés 
angol, 
német 

Az első idegen nyelv oktatása emelt szinten 
történik. 

0002 
Nyolc évfolyamos képzés 9. 

évfolyama 
angol, 
német 

Bekapcsolódás a nyolc évfolyamos 
gimnázium 9. évfolyamára.  

(meglévő osztályba) 
Az első idegen nyelv oktatása emelt szinten 

történik. 
 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
 
Felvételi vizsga: nincs 
 
Az előzetes írásbeli vizsga időpontja: - 
 
A felvétel feltételei: 
Az iskolában a központi írásbeli felvételi eredményét nem kérjük, de minden jelentkezőt szóbeli 
elbeszélgetésre várunk. A beszélgetés célja a jelentkező értékrendjének megismerése, külön 
szaktárgyi felkészülés nem szükséges hozzá. 
A beszélgetéseket - amelyre természetesen a szülőket is szeretettel várjuk - 2021. március 1. és 
március 12. között szervezzük, az egyéni időpontokról minden hozzánk jelentkezőt értesítünk.  
8 évfolyamos gimnázium 5. évfolyama (4. osztályos tanulóknak) 
A felvételnél a 3. évfolyam év végi, illetve a 4. évfolyam félévi eredményeit vesszük 
figyelembe az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 
környezetismeret. 
8 évfolyamos gimnázium 9. évfolyama (8. osztályos tanulóknak) 
A felvételnél az 5., 6., 7. évfolyam év végi a 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe 
az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, 
természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz. 
 
A felvételi vizsga követelményei: 
 
A jelentkező teljesítményének értékelése: 
Mindkét területen az általános iskolából hozott osztályzatok összegéből áll össze a pontszám. 
Előnyt jelent:  

- plébánosi ajánlás, 
- kiemelkedő versenyeredmények. 
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A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a plébánosi ajánlást, a legkiemelkedőbb tanulmányi, 
kulturális és sport versenyeredmények fénymásolatát. Ezeket a dokumentumokat a szóbeli 
elbeszélgetésre is el lehet hozni.   
 
A tanulmányi területekre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Nyílt nap ideje: 
 
A felvételi tájékoztató időpontja:  
2021. január 13. (szerda) 17 óra 
Az iskola megközelítése a Brenner Tóbiás körút felől történik. 
 
A járványhelyzet miatt elmaradó őszi tájékoztatónk helyett iskolánk honlapján mutatjuk 
be képzési kínálatunkat írásos anyaggal, kisfilmmel. 
 
 
A Kollégium bemutatása 
Kollégiumunk a belvárosban, Szily János utca 1. szám alatt található. Szeretettel várja a vallásos 
családból érkező középiskolás diákokat és azokat a tanulókat is, akik nem vallásos családban 
nevelkedtek, de a középiskolás éveik alatt keresztény nevelésben szeretnének részesülni.  
Szombathely bármely középiskolájából fogadunk diákokat, ha tisztelik és elfogadják 
kollégiumunk keresztény értékrendjét.  
Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, ezért diákjainknak sokrétű bemutatkozási és 
szereplési lehetőséget biztosítunk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a tanulók iskolai 
eredményeit, a tanulmányaikban segítségre szoruló kollégisták számára felzárkóztató 
foglalkozásokat szervezünk. Az egyes diákok lelki elmélyülését, testi és szellemi gyarapodását 
valamint a kollégisták keresztény közösséggé fejlődését változatos hitéleti és szabadidős 
programok szolgálják.  
 
Bővebb tájékoztatást honlapunkról, telefonon és kollégiumunkban kaphat.  
Szombathely, Szily János u. 1. 
Tel: 06/94 500-541. 
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ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 036733  
Címe: 9700 Szombathely, Bolyai János. u. 11.  
Igazgató: Papp Tibor  
Beiskolázási felelős: Kukor Ferenc 
Telefon/fax: 94/513-680  
Honlap: www.bolyaigimnazium.elte.hu  
E-mail: titkarsag@bolyaigimnazium.elte.hu  
 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód Osztály megnevezése 
Választ-

ható nyelv 
Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

0001 Nyolc évfolyamos gimnázium 
angol, 
német, 
olasz 

Két osztályt indítunk. Negyedik osztályos 
tanulók jelentkezését várjuk. 

0002 
Négy évfolyamos gimnázium 

humán (történelem- idegen 
nyelv) specializáció 

angol, 
német 
olasz 

 

Történelem és angol/német nyelv 
tantárgyakból emelt óraszámú oktatás. 

0003 
Négy évfolyamos gimnázium 
természettudományi (biológia-

kémia) specializáció 

Biológia és kémia tantárgyakból emelt 
óraszámú oktatás. 

0004 
Négy évfolyamos gimnázium reál 

(matematika-informatika) 
specializáció 

Matematika és informatika tantárgyból 
emelt óraszámú oktatás. 

0005 
Nyolc évfolyamos gimnázium 9. 

évfolyama 

angol, 
német, 
olasz 

Jelenlegi nyolc évfolyamos gimnáziumi 
osztályainkba való bekapcsolódás. 

 

Kollégiumi elhelyezés: a vidéki tanulóknak a szombathelyi középiskolai kollégiumok 
biztosítanak kollégiumi elhelyezést. 
 
Felvételi vizsga: van  
 
Az előzetes írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10.00 
(Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési határidő: 2020. december 4.) 
 
A felvétel feltételei: 
5. A-B osztály (felvehető 30-30 fő)  
Iskolánk nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályaiba a tanulmányi eredményekkel és a 
központilag kiadott egységes feladatlapokkal (magyarból és matematikából) megszervezett 
írásbeli felvételi vizsgával lehet bejutni. A felvételi tantárgyakból 30-30 pont, magyarból és 
matematikából a 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi osztályzatokból 40 pont adja az 
elérhető 100 pontot. 
 
9. C (felvehető 34 fő) 
A négy évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezők a felvételi eljárás során összesen 120 
pontot szerezhetnek. A központi felvételi tantárgyakból 30-30 pontot, a szóbeli elbeszélgetésen 
a humán és a természettudományi specializációra jelentkezők újabb 20  pontot érhetnek el, a 
matematika-informatika specializációra jelentkezőknek a szóbeli helyett a matematikából elért 
írásbeli eredményt 100 %-ban számítjuk be. Az általános iskolából 40 pont hozható a következő 
tantárgyak 7. osztályos év végi és   8.osztályos félévi osztályzatából: 
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magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, egy idegen nyelv, történelem, valamint a négy 
természettudományos tantárgy  (biológia, fizika, kémia, földrajz) közül a három legjobb 
eredmény.   
 
9. A-B (felvehető:2-2 fő) 
A 8 évfolyamos gimnáziumi 9. évfolyamára jelentkezők a felvételi eljárás során összesen 100 
pontot szerezhetnek. A központi felvételi  felvételi vizsgán 30-30 pontot lehet szerezni.  
Az általános iskolából 40 pont hozható a következő tantárgyak 7. osztályos év végi és   
8.osztályos félévi osztályzatából: 
magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, egy idegen nyelv, történelem, valamint a négy 
természettudományos tantárgy  (biológia, fizika, kémia, földrajz) közül a három legjobb 
eredmény 
 
A felvételi vizsga követelményei: 
Iskolánkban a központi írásbeli feladatlapot oldják meg a jelentkező tanulók magyarból és 
matematikából. A négy évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra jelentkezők szóbeli 
elbeszélgetése biológiából és történelemből történik. A felvételi vizsgára való felkészülést 
online ingyenes tanfolyamunk segíti (2020. november 6 – 2021. január 15.) melyre 
folyamatosan lehet jelentkezni a honlapunkon található űrlap kitöltésével. 

 
A jelentkező teljesítményének értékelése: 
A tanulók teljesítményének értékelése a fentebb részletesen ismertetett pontrendszer szerint 
történik. 

• 8. évfolyamos gimnáziumi osztályok (5. évfolyam): 
60 pont írásbeli vizsga + 40 pont tanulmányi eredmény = 100 pont 

• négy osztályos gimnáziumi osztály (9. évfolyam): 
60 pont írásbeli vizsga + 40 pont tanulmányi eredmény + 20 pont szóbeli elbeszélgetés 
történelemből/biológiából (matematikából: az írásbeli eredmény 50 pont) = 120 pont 

• 8. évfolyamos gimnáziumi tagozat 9. évfolyama: 
60 pont írásbeli vizsga + 40 pont tanulmányi eredmény = 100 pont 
 

 
A negyedik osztályos tanulók jelentkezésénél kérjük, mellékeljék a 3. év év végi és 4. félévi 
értékelés fénymásolatát is. 
 
Konzultációs napunkat online formában október 17-én megtartottuk. 
 
A részletes felvételi információkat honlapunkon is közöljük: 

 
www.bolyaigimnazium.elte.hu 
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KISALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
HERMAN OTTÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI 
TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  
 

 
OM azonosító: 030728 
Címe: 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. 
Intézményvezető: Hodvogner Csaba 
Beiskolázási felelős: Vinczéné Havasi Csilla 
Telefon/fax: 94/512-423 
Honlap: www.hermanszombathely.hu 
E-mail: mail.titkarsag@hermanszombathely.hu 

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód 
Szakmacsoport/ 

ágazat 
Választható 

nyelv 

Egyéb információ 
(pl. szakmai továbbhaladás  

a 12. évf. után…) 

Felvehető 
létszám 

0010 
Mezőgazdaság és 

erdészet 
angol/német 

Kertésztechnikus 
Szakmairánya: 

Dísznövénytermesztő, virágkötő 
Gyógynövénytermesztő 

Gyümölcstermesztő 
Parképítő és -fenntartó 

Zöldségtermesztő 

53 

0020 
Környezetvédelem és 

vízügy 
angol/német 

Környezetvédelmi technikus 
Szakmairánya: 

Hulladékhasznosító, -feldolgozó 
Igazgatás 

Környezetvédelem 
Természetvédelem 

40 

0030 
Környezetvédelem és 

vízügy 
angol/német 

Vízügyi technikus 
Szakmairánya: 

Területi vízgazdálkodó 
Települési vízgazdálkodó 

Vízgépészet 

16 

0040 
Mezőgazdaság és 

erdészet 
angol/német 

Erdésztechnikus 
Szakmairánya: 

Erdőgazdálkodás 
Vadgazdálkodás 

34 

0050 Sport angol/német 
Sportedző  

(a sportág megjelölésével) - 
sportszervező 

26 

 

Felvételi vizsga: Nincs 
A felvétel feltétele: alapfokú (nyolc általános évfolyam) végzettség 
 
Rangsorolás: Az általános iskolai 5-7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények alapján: 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia. Sportedző (a 
sportág megjelölésével) – sportszervező szakmára jelentkezők szóbeli felvételi elbeszélgetésen 
vesznek részt. 
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Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Minden felvett tanulónak kollégiumi elhelyezést 

biztosítunk. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Integrált oktatás, rehabilitációs 
foglalkozásokkal. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
Integrált oktatás. 
 
Nyílt napok ideje: 
 A koronavírusos helyzet miatt regisztrációhoz kötött nyílt napokat tartunk. Az iskolában 
ezeken a napokon nincs tanítás.  
 

Időpont Helye 

2020. október 09., 08 óra 
szombathelyi tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. október 09., 10 óra  
vidéki tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. október 09., 12 óra  
vidéki tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. október 09., 16 óra Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 
2020. október 17. 8 óra Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. október 17. 11 óra Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 
2020. november 27., 08 óra 

szombathelyi tanulóknak 
Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. november 27., 10 óra  
vidéki tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. november 27., 12 óra  
vidéki tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. november 27., 16 óra Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 
 

További információk: Kiegészítő képzések: motorfűrész kezelő, ECDL, „B” kategóriás 
járművezetői engedély.  

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Szakterület 
- Szakmacsoport 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(megszerezhető 
szakképesítés) 

Felvehető 
létszám 

0110 
Mezőgazdaság és 

erdészet 
német/angol Kertész 33 

0130 
Környezetvédelem és 

vízügy 
német/angol Vízügyi munkatárs 16 

0140 
Mezőgazdaság és 

erdészet 
német/angol 

Erdőművelő-
fakitermelő 

17 
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Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele: alapfokú (nyolc általános évfolyam) végzettség 
 
Rangsorolás: Az általános iskolai 5-7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények alapján: 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia.  
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Minden felvett tanulónak kollégiumi elhelyezést 
biztosítunk. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Integrált oktatás rehabilitációs 
foglalkozásokkal. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
Integrált oktatás. 
 
Nyílt napok ideje: 
A koronavírusos helyzet miatt regisztrációhoz kötött nyílt napokat tartunk. Az iskolában ezeken 
a napokon nincs tanítás.  
 

Időpont Helye 

2020. október 09., 08 óra 
szombathelyi tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. október 09., 10 óra  
vidéki tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. október 09., 12 óra  
vidéki tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. október 09., 16 óra Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 
2020. október 17. 8 óra Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. október 17. 11 óra Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 
2020. november 27., 08 óra 

szombathelyi tanulóknak 
Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. november 27., 10 óra  
vidéki tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. november 27., 12 óra  
vidéki tanulóknak 

Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 

2020. november 27., 16 óra Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 
 

További információk: Kiegészítő képzések: motorfűrész kezelő, ECDL, „B” kategóriás 
járművezetői engedély. 

Az iskola által nyújtott egyéb lehetőségek: Változatos szakköri és szabadidős programokat 
(sportszakköröket, vízitábort, teljesítménytúrázást és természetjárást) kínálunk. Tanulóink 
kiegészítő képzéseken (ECDL-, motorfűrész-kezelő tanfolyam) vehetnek részt. Nemzetközi 
kapcsolataink révén különböző kötészeti versenyeken vesznek részt diákjaink. Sajátos nevelési 
igényű és részképesség-zavarokkal rendelkező tanulóinkat integráltan oktatjuk, de 
esélyegyenlőségükre külön gondot fordítunk, gyógypedagógus bevonásával biztosítjuk 
fejlesztésüket. A 2018-2019-es tanévben regisztrált tehetségpont lettünk. Fő célunk, hogy 
hatékony segítséget adjunk az érdeklődő fiataloknak tehetségük felismeréséhez és 
kibontakoztatásához. Feladatunk, hogy minél teljesebb és minél személyesebb információkat 
juttassunk el a tehetségekhez a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. 
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KISALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI TECHNIKUM, 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 
OM azonosító: 030728/025 
Címe: 9700 Szombathely, Szent László király utca 10. 
Intézményvezető: Kondics Ferenc igazgató 
Beiskolázási felelős: Szalai Tamás igazgatóhelyettes 
Telefon/fax: 94/513-510 fax: 94/513-511 
Honlap: www.efszk.sulinet.hu 
E-mail: efsz@efszk.hu 
 

Belső 
kód 

 Ágazat 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

 

0010 élelmiszeripar 
angol vagy 

német 

Sütő- és cukrászipari technikus 
10. év végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulóink. 

5. év végén érettségi és szakmai vizsga 
A szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának 

felel meg 

0020 mezőgazdaság 
angol vagy 

német 

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 
10. év végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulóink. 

5. év végén érettségi és szakmai vizsga 
A szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának 

felel meg 

0030 élelmiszeripar 
angol vagy 

német 

Élelmiszer-ellenőrzési technikus 
10. év végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulóink. 

5. év végén érettségi és szakmai vizsga 
A szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának 

felel meg 

0040 élelmiszeripar 
angol vagy 

német 

Húsipari technikus 
10. év végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulóink. 

5. év végén érettségi és szakmai vizsga 
A szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának 

felel meg 
 

Az intézményünkbe történő biztosabb bekerülés érdekében 
több kódot is célszerű megjelölni! 

 
9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai 
képzés is folyik. Az érettségiző 12. év végén maximum 3 tantárgyból előrehozott érettségi 
vizsgát tehet. 5. év végén a szakmai vizsga – 5. érettségi vizsgatárgyként – szakmai emelt szintű 
érettségi vizsgának felel meg. 
 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele: Valamennyi szakmacsoportban/ágazatban az általános iskola 
eredményes befejezése. 
 
Rangsorolás: 
A jelentkezők rangsorolása a 7. tanév végi és a 8. tanév I. félévi eredményei alapján történik a 
következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 
matematika, fizika, kémia, biológia, informatika. 
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Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy valamennyi 
tanulmányi területen rangsorolásra kerül. 
 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: 
Az iskolánkba felvételt nyert minden tanulónak biztosítjuk a kollégiumi felvételt az intézmény 
saját kollégiumába. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 
• Iskolánk a szakgimnáziumban olyan, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű tanulókat fogad: 
egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás¬szabályozási – 
zavarral küzdő tanulók. 

• A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyan olyan módon történik, mint a többi 8. 
osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 

• A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett, kötelezően, 
gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül. 

• A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és 
kedvezményeket kaphat. 

 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
• Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során 

korlátozás nélkül fogadja. 
• Felvételük ugyan olyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd 

„Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 
• A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és 

kedvezményeket kaphat. 
 
 
Nyílt napok ideje: 
A kialakult járványhelyzetre tekintettel iskolai nyílt napot nem tartunk, intézményünk 
honlapján 

www.efszk.sulinet.hu 
 meghirdetett szakmai bemutatókra az intézményen kívül kerül sor. Az eseményekre az 
intézmény honlapján előzetesen kell regisztrálni! 
 
További információk: 
• Az eredményes gyakorlati oktatást jól felszerelt, korszerű tanüzemünk biztosítja sütő- és 

cukrászipari technikus tanulóink számára 
• A nyugat-dunántúli régióban kizárólag a mi iskolánkban folyik középfokú földmérő 

képzés. Az oktatást a kor követelményeinek megfelelő informatikai – térinformatikai 
háttérrel rendelkezik. Geodéta hagyományokon alapuló, összetartó diákközösség alakult ki 
iskolánkban. 

• Tanulóinknak lehetőséget biztosítunk külföldi cseregyakorlaton való részvételre. Vízi 
tábort és sí tábort, házi sportbajnokságokat, kollégiumi vetélkedőket szervez iskolánk, 
amik erősítik az iskolai közösségi tudatot. 
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Belső kód Ágazat Választható nyelv 
Egyéb információ 

(megszerezhető szakképesítés) 

0050 élelmiszeripar 
angol vagy 

német 
pék-cukrász 

0060 élelmiszeripar 
angol vagy 

német 
édességkészítő 

0070 élelmiszeripar 
angol vagy 

német 
pék 

0080 élelmiszeripar 
angol vagy 

német 
hentes és húskészítmény 

készítő 
 

Felvételi vizsga: nincs 

 
A felvétel feltétele:  

• Valamennyi szakmacsoportban/szakképzésben az általános iskola eredményes befejezése. 
• A választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság. 

 
Rangsorolás: 
A jelentkezők rangsorolása a 7. tanév végi és a 8. tanév I. félévi eredményei alapján történik a 
következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 
matematika, fizika, kémia, biológia, informatika. 
Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy valamennyi 
tanulmányi területen rangsorolásra kerül. 
 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: 
Az iskolánkba felvételt nyert minden tanulónak biztosítjuk a kollégiumi felvételt az intézmény 
saját kollégiumába. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 

• Iskolánk a szakközépiskolában olyan, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű tanulókat fogad: 
egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás¬szabályozási – 
zavarral küzdő tanulók. 

• A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyan olyan módon történik, mint a többi 8. 
osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 

• A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett, kötelezően, 
gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül. 

• A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és 
kedvezményeket kaphat. 

 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 

• Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során 
korlátozás nélkül fogadja. 

• Felvételük ugyan olyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd 
„Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 

• A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és 
kedvezményeket kaphat. 
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Nyílt napok ideje: 
A kialakult járványhelyzetre tekintettel iskolai nyílt napot nem tartunk, intézményünk 
honlapján 

www.efszk.sulinet.hu 
meghirdetett szakmai bemutatókra az intézményen kívül kerül sor. Az eseményekre az 
intézmény honlapján előzetesen kell regisztrálni! 
 
További információk: 
• A szakképzés megkezdésekor (a 9. évfolyamon) a gyakorlati képzés a pék-cukrász, a pék 

és az édességkészítő szakterületen saját jól felszerelt tanüzemünkben zajlik. Az ágazati 
alapvizsga letétele után további szakképző évfolyamokon munkaszerződéssel, gazdálkodó 
szervezeteknél is vannak tanulóink. 

• A húsipari termékgyártó tanulók gyakorlati képzése a 9. évfolyamtól kezdődően kizárólag 
gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben zajlik, majd az ágazati alapvizsga letétele 
után munkaszerződéssel gazdálkodó szervezeteknél történik. 

• Vízi tábort és sí tábort, házi sportbajnokságokat, kollégiumi vetélkedőket szervez iskolánk, 
amik erősítik az iskolai közösségi tudatot. 
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI 
TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
 
OM azonosító: 910004 (KIR technikai kód: 520095) 
Címe: 9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14. 
Intézményvezető: Némethné Baráth Anikó igazgató 
Beiskolázási felelős: Büki Beatrix nevelési igazgatóhelyettes 
Telefon: 94 / 311-170/45, 30/ 779 2715 
Honlap: webgrafik.hu/szeszi/ 
E-mail: szentgyorgyi.szombathely@pte.hu 

 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltételei: 
A felvételi eljárás során a rangsor kialakítása az általános iskolai 5.,6.,7. évfolyam tanév végi, 
illetve a 8. évfolyam félévi tanulmányainak figyelembevételével történik. A beszámításra 
kerülő tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia 
tantárgyakból.  
 
Alaptevékenységünk közé tartozik: a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és 
szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a 
szakképző iskolákban. 
 
Alkalmassági követelmények 
 
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.  
 
Pályaalkalmassági vizsgálat:  
Egészségügyi ágazat: Általános ápoló, gyakorló ápoló, mentőápoló szakmák esetén szükséges  
Szociális ágazat: szükséges   

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Ágazat 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ: ágazati alapvizsgát követően a 

10. év végén választható szakmairányok 
Képzési 

idő 
0003 Egészségügy német/angol Általános ápoló 6 év 
0001 Egészségügy német/angol Gyakorló ápoló 5 év 

Mentőápoló 5 év 
Egészségügyi asszisztens 

(audiológiai asszisztens, endoszkópos asszisztens, 
fogászati asszisztens, gyógyszertári asszisztens, 
kardiológiai és angiológiai asszisztens, klinikai 

neurofiziológiai asszisztens, perioperatív 
asszisztens, radiográfiai asszisztens) 

5 év 

Rehabilitációs terapeuta 
(gyógymasszőr, fizioterápiás asszisztens) 

5 év 

Egészségügyi laboráns 
(klinikai laboratóriumi asszisztens, szövettani 

asszisztens 

5 év 

0002 Szociális német/angol Kisgyermekgondozó, - nevelő 5 év 
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 év 

Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 év 
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A technikusi szakképzettség feljogosít: 

 meghatározott munkakörök betöltésére – a választott szakmairánynak megfelelően 
 továbbtanulásra a felsőoktatásban, a technikusi vizsga emelt szintű érettségi 

tantárgynak számít 
 
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara a megszűnés szélére sodródott 
egészségügyi középfokú szakképzési feladatellátást vette át 2011. nyarán Szombathelyen. 
2020. június 30-ig a PTE Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola (PTE 
SZESZI) tagintézményeként működött a szombathelyi intézmény. 
 
A 2020/2021-es tanévben már az egyetemi szervezeti keretek között szakmailag újra önállósuló 
Pécsi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola 
a pécsi mintára országos kiterjesztést nyert egyetemi fenntartású egészségügyi iskola hálózat 
egyik tagjaként folytathatja működését. Az iskola elsődleges küldetése, hogy Szombathely és 
Vas megye, de a tágabb térség egészségügyi szakintézményei számára is biztosítsa a minőségi 
szakdolgozói utánpótlást, szoros együttműködésben a gyakorlati képzésben részt vevő 
kórházakkal, szociális intézményekkel. 
 
Pályaorientációs nap:  - 
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PERINTPARTI SZÓ-FOGADÓ SZOMBATHELYI WALDORF ÓVODA, 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

OM azonosító: 102677 
Címe: 9700 Szombathely, Sorok u. 44. 
Igazgató: Laki János intézményvezető 
Beiskolázási felelős: Szalay Dóra, Czakó Anikó 
Telefon/fax: 94/314-469 
Honlap: www.waldorfszombathely.hu 
E-mail: waldorf@savaria.hu 
 
Tanulmányi terület kódja:0001 
Belső kód:01 
 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: Intézményünknek nincs saját kollégiuma 
 
Felvételi vizsga: írásbeli felvételi nincs, szóbeli felvételi beszélgetést folytatunk a 
jelentkező diákkal és szüleivel 

A felvételi eljárás rendje: 

Osztályainkba való jelentkezéshez egy, az iskola titkárságán és honlapján is elérhető 
jelentkezési lapot töltenek ki a szülők, mely a jelentkező személyes adatait tartalmazza, a szülő 
részéről egy rövid fejlődéstörténeti ismertetőt az általános iskolai évekről, ami segít az 
osztálykísérőnek a tanulót megismerni, róla képet alkotni. 

A következő lépésben kérjük a jelentkező fiatalt, hogy írjon részletes önéletrajzot, mely 
tartalmazza eddigi élettörténetét, tapasztalatait, érdeklődési területét, valamint a jövőre 
vonatkozó terveit. Indokolja meg, miért a Waldorf Iskolában kívánja folytatni további 
tanulmányait. 

A szülőkkel való ismerkedés során alkalmat teremtünk a felmerülő kérdések megválaszolására, 
az iskola pedagógiai munkájának és működésének megismerésére.  

Felvételi beszélgetést tartunk a jelentkező fiatal számára, melyen a felső tagozaton tanító 
tanárok vesznek részt. A felvételi eljárás végén a tanári kollégium dönt a gyerekek felvételéről. 

Az iskolánkba tanévkezdést követően jelentkező tanulók felvétele az előzőekben leírtakhoz 
hasonlóan zajlik.  

Az oktatás a Waldorf kerettantervre épül. 
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PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 036732 
Címe: 9700 Szombathely, Széchenyi u. 2. 
Igazgató: Véghné Busics Hilda 
Beiskolázási felelős: Horváth Krisztina igazgatóhelyettes 
Telefon/fax: 94/333-699, 94/333-700, 30/414-6202 
Honlap: www.szent-norbert.hu 
E-mail: gimnazium@szentnorbert.hu 

 
GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód Osztály/tagozat megnevezése 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

5555 
DIGITÁLIS „Z” 

OSZTÁLY 
angol, német 

Élmény — alkotás — kreativitás! 
Emelt óraszámú oktatás angol, német, 
informatika, matematika és történelem 

tantárgyakból. Tehetséggondozás. 

0051 
ANGOL NYELVI 

ELŐKÉSZÍTŐ (1+4 év) 
angol, német 

Angol és német nyelv tantárgyakból 
emelt szintű oktatás 

0041 
ANGOL TAGOZAT  
(kezdő és haladó) 

angol, német 
Angol és német nyelv tantárgyakból 

emelt szintű oktatás 

0042 
NÉMET TAGOZAT 
(kezdő és haladó) 

német, angol 
Német és angol nyelv tantárgyakból 

emelt szintű oktatás 

0043 
INFORMATIKA TAGOZAT 
(programozás, robotika) 

angol, német 
Informatika tantárgyból emelt óraszámú 

oktatás 

0044 BIOLÓGIA TAGOZAT angol, német 
Biológia tantárgyból emelt óraszámú 

oktatás, egészségügyi pályák iránt 
érdeklődőknek 

 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
 
Felvételi vizsga: nincs 

 
Az előzetes írásbeli vizsga időpontja: Központi írásbeli vizsgát NEM tartunk. 

A felvétel feltételei: A jelentkező rendelkezzen osztályzatokkal a pontszámításhoz. 

A felvételi vizsga követelményei: Adategyeztető beszélgetés időpontja: 2021. március 12. 
(péntek) 12 óra és 15.30 óra között. 

A jelentkező teljesítményének értékelése: 

Valamennyi tagozat esetében a pontszámítás egységes elvek alapján történik. Elérhető 
pontszám: 160 pont  
Tanulmányi eredmények: 7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi osztályzatai az alábbi 
tantárgyakból: 

Magyar nyelvtan  Fizika 
Irodalom   Biológia 
Történelem   Kémia 
Matematika   Földrajz 
Idegen nyelv Informatika/számítástechnika 

 
A matematika, idegen nyelv és informatika osztályzatokat háromszoros szorzóval számoljuk. 
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Abszolút rangsor meghatározása: az összpontszám szerint történik. 
 
Tagozatonkénti rangsor: az adott tagozatot megjelölő valamennyi felvételiző pontszáma 
szerint kialakult rangsort jelenti. 
 
Pontazonosság esetén előnyben részesül az a jelentkező, aki: 

1./ Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 
2./ Az intézmény által szabályozott SAJÁTOS HELYZETBEN: 

a) rendelkezik plébánosi ajánlással, 
b) testvére iskolánk diákja, 
c) általános iskolai matematika osztályzata jobb, 
d) általános iskolai idegen nyelvi osztályzata jobb, 
e) általános iskolai informatika osztályzata jobb. 

 
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
jelentkező a gimnáziumunkba való felvételét illetően egyéni elbírálást kérhet az iskola 
igazgatójától. A kérelemhez csatolni kell a szakértői vélemény másolatát. 
 
Nyílt nap ideje: ONLINE NYÍLT NAP: 
 www.facebook.com/premontreiszombathely 

 
A PREMONTREI GIMNÁZIUM TAGOZATAINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA 
 
5555 — DIGITÁLIS „Z” OSZTÁLY 
 
A Premontrei Gimnázium legújabb, kis létszámú (max. 24 fő) „Z” osztályában a digitális 
tananyagra épülő oktatást helyezzük előtérbe, ezért a rohamosan változó technikai újdonságok 
és okoseszközök elengedhetetlen részei lesznek a tanulási folyamatnak. 
Az érettségire vonatkozó, jelenleg érvényben lévő vizsgakövetelmények egyelőre szükségessé 
teszik a tanórákon az írásos feladatvégzést és a papírlapú számonkérést, a „Z” osztályban 
azonban ezzel párhuzamosan egyre nagyobb szerephez jut a digitális munka is. A diákok saját, 
központilag meghatározott paraméterekkel rendelkező eszközökön dolgoznak az egyes órákon. 
A képzés során emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát, továbbá az 
utolsó két évben a választott fakultációs tantárgyakat. Prioritásként kezeljük az 
együttműködésen alapuló és a tanulók képességét fejlesztő kooperatív technikákat. 
A 9. és a 10. évfolyamon a kerettantervi tananyagot a szabad órakeret terhére kibővítjük a 
következő témák blokkosított oktatásával (osztályozás nélküli tanóra kötelező részvétellel):  
 

• Digitális modul* – androidos applikációk tervezése, készítése, LEGO robotok 
programozása; 

• Idegen nyelvi modul - nyelvi kommunikáció (célzott nyelvvizsga-felkészítő); 
• Humán modul – gamification a történelemben és az irodalomban; 
• Reál modul – élményalapú természettudomány, matematikai gondolkodás, logika, 

lényeglátás. 
 (A *-al jelzett témák oktatása a Logiscool élményalapú programozóiskolával kötött 
együttműködés keretében zajlik.)  
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Meggyőződésünk, hogy a fenti speciális, két tanévnyi előkészítésnek, valamint az újfajta 
módszereknek köszönhetően a diákok önállóbban és határozottabban lesznek képesek dönteni 
arról, hogy milyen emelt szintű képzésekkel kívánják megalapozni a 11. és 12. évfolyamon a 
felsőoktatásba való jelentkezésüket.  

Célunk, hogy a távoli jövő kihívásaira már a jelenben felkészítsük a „Z” generáció tagjait 
úgy, hogy eközben gyermeki nyitottságukat megőrizve, kreativitásukat kamatoztatva az 
alkotómunkát és a tudás megszerzését örömként éljék meg. 
 
 
0051 – ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 
A nyelvi előkészítő osztályban a biztos nyelvtudás megalapozására és a nyelvvizsga szintjére 
való eljutásra kínálunk lehetőséget.   

Diákjaink heti 14 órában tanulják az angol nyelvet: első tanáruk heti tíz alkalommal, a másik 
heti két alkalommal, anyanyelvi lektoruk pedig hetente kétszer találkozik velük. Az angol ajkú 
nemzetek kultúrájához kapcsolódó ismereteknek és a nyelvi játékoknak köszönhetően a tanulók 
a célnyelvi országot is jobban megismerhetik. 

A nyelvi előkészítő a „nulladik” (9/Ny) év után nyelvi tagozat alapján működik. 
Ennél a képzésnél a digitális kultúra tantárgyat heti három órában tanítjuk. A cél ebben a 
tanévben a számítástechnikai ismeretek intenzív elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása. 
A hittanórák sajátos program szerint zajlanak: diákjaink megismerkednek az ikonfestés 
elméleti és gyakorlati alapjaival. Ami pedig a közösséget illeti: az itt eltöltött öt év arra is 
lehetőséget nyújt, hogy nyelvi előkészítőseink összetartó, remek csapattá váljanak. 

 
 
0041 – ANGOL NYELVI TAGOZAT 
Az idegennyelv-tudás ma már elengedhetetlen. Prioritásként kezeljük legalább egy 
középfokú nyelvvizsga megszerzését, hiszen plusz pontokat jelent a felsőoktatásba való 
bekerülésnél. Nyelvoktatásunk kommunikáció központú, a mindennapi életben való 
eligazodásra készít fel. A szorgalmas iskolai nyelvtanulásnak köszönhetően diákjaink már a 10-
11. évfolyamon nyelvvizsgához juthatnak, illetve előrehozott érettségit tehetnek. 

Az angolt, mint első nyelvet heti 5 órában tanulják 9-10. évfolyamon, ez a szám pedig 11-12. 
évfolyamon 7 órára is emelhető. A második nyelv a német, amely a 9-10. évfolyamon heti 3, 
majd 11-12.-ben heti 4 vagy választás esetén akár heti 6 órában is tanulható. 

Minden tanévben egy csoportnyi diákunk Londonba utazhat, ahol nemcsak a tanultakat 
hasznosíthatják, de életre szóló élményeket is szerezhetnek az angol kultúráról és nyelvről. 

 
 

0042 – NÉMET NYELVI TAGOZAT 
A német nyelv megbízható elsajátítására kínál lehetőséget iskolánk német nyelvi tagozata. A 
felvételt nyert jelentkezőknek lehetőségük van arra, hogy nyelvtudásukat heti 5 órában a német 
nyelvi tagozaton továbbfejlesszék, és közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek. 

Miért is érdemes német nyelvet tanulni? Az Európai Unióban minden ötödik ember németül 
beszél, Európában a legtöbben német anyanyelvűek. Németország, Ausztria és Svájc 
Magyarország három legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere, ezért a 
munkaerőpiacon számos munkahelynél az egyik fő elvárás, hogy a munkavállalók a szakmai 
ismereteken kívül magas szintű német nyelvismerettel is rendelkezzenek.  
Német nyelvből a 10. és 11. tanév végén lehetőség van előrehozott érettségi vizsga letételére. 
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0043 – INFORMATIKA TAGOZAT 
Az informatika tagozatra olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik el tudják magukat képzelni a 
nagynevű informatikai cégek fejlesztőiként, valamint képesek lépést tartani a gyorsan változó 
informatika fejlődésével. Ehhez kíván iskolánk lehetőséget biztosítani – az alapvető 
felhasználói ismereteken kívül – az algoritmikus gondolkodás kifejlesztésével és a programozás 
alapjainak megismertetésével. Az informatika szerves részét alkotja mindennapi életünknek, 
amelyben egyre nagyobb szerepet kap az intelligens és interaktív hálózati technológia, továbbá 
a vizuális kommunikáció. A Premontrei diákjainak lehetőségük van az aktuális fejlesztések 
megismerésére, saját „mini projekt” készítésére. Bízunk benne, hogy iskolánk fiatalos stílusával 
könnyen és egyszerűen elsajátíthatóvá teszi az ismereteket minden tizenéves számára. Az 
informatika ma világnyelv: bár nem lesz mindenkiből programozó vagy szoftverfejlesztő, az 
informatikai készségek mindenütt maximálisan kiaknázhatók. Az egyes évfolyamokon az 
informatika/digitális kultúra tantárgy heti óraszámai: 3-2-4-2. Bill Gates szerint a PC-k 
majdnem minden területen meg fogják változtatni az emberek életét. Elengedhetetlen, hogy 
lépést tartsunk a változással! 
 
 
0044  – BIOLÓGIA TAGOZAT 
A biológia tagozat célja az emelt szintű érettségire és bármely, a biológiához kapcsolódó 
sikeres felvételire való felkészítés. A tanórákon kiemelt cél a biológia élményszerű 
megszerettetése. A tanulói kísérletezést, valamint az önálló vizsgálatok és csoportmunka 
módszereit alkalmazzuk. Diákjaink gyakorlatot szereznek az eszközök használatában, az élő 
természetben végeznek megfigyeléseket, terepgyakorlatokat. A 9. évfolyamon heti 4 órában 
kezdjük a biológia oktatását. 

Specializációnk kiemelt célja a gondolkodó, hívő értelmiségi élet megalapozása. A szakmai 
felkészítéssel párhuzamosan a hívő természettudományos világnézet többletét kínáljuk 
tanulóinknak. Kimagasló lehetőség, hogy „valóban gondolkodó” és az Élet értékeire érzékeny 
biológusokká váljanak azok, akik ezt a képzést választják! 

 
 

SZERETETTEL VÁRUNK ISKOLÁNKBA! 
TARTOZZ KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ TE IS! 

AD OMNE OPUS BONUM PARATI! — MINDEN JÓRA KÉSZEN! 
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SZOMBATHELYI KANIZSAI DOROTTYA GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 036729 
Címe: 9700 Szombathely, Aréna u. 10. 
Igazgató: Merklin Ferenc 
Beiskolázási felelős: Pezenhófer György igazgatóhelyettes 
Tankerület: Szombathelyi Tankerületi Központ 
Szervezeti egység kód: VA0201 
Telefon/fax: 94/501 341 
Honlap: www.kdg.sulinet.hu 
E-mail: info@kdg.szombathely.hu 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód Osztály megnevezése 
Választható 

nyelv 

Egyéb információ 
(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, 

orientáció…) 

0001 Angol-digitális kultúra 
német, 

olasz, orosz 

Angol nyelvből és digitális 
kultúrából emelt óraszámú 

oktatás 

0002 Német 
angol, 

olasz, orosz 
Német nyelvből emelt óraszámú 

oktatás 

0003 Angol 
német, 

olasz, orosz 
Angol nyelvből emelt óraszámú 

oktatás 

0004 
Magyar-angol két 

tanítási nyelvű tagozat 
német 

1+4 évfolyamos két tanítási 
nyelvű tagozat 

 
Felvételi vizsga: nincs, kivéve a két tanítási nyelvű tagozaton: központi írásbeli felvételi vizsga 

 
Az előzetes írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 
(Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési határidő: 2020. december 04.) 

 
A felvétel feltételei: 
4 éves gimnáziumi képzés 
Kód: 0001, 0002, 0003 
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium nem szervez központi felvételit az előzőekben 
felsorolt kódszámú osztályokba jelentkezők számára. 
A tanulók felvételének alapját kizárólag az általános iskola 6-7. tanév év végi, valamint a 8. év 
félévi jegyeinek átlaga jelenti.  

 
1+4 éves két tanítási nyelvű (magyar-angol) gimnáziumi képzés 
Kód: 0004 
Célunk és feladatunk, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik a valódi kétnyelvűséget 
megközelítő nyelvi készségekkel rendelkeznek, akik a célnyelvű kultúrában is jártasak. 
Legyenek képesek az idegen nyelven történő gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az 
információszerzésben, közlésben és alkalmazásban. Legyenek alkalmasak és képesek arra, 
hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák, illetve szakmájukat majd 
mindkét nyelven gyakorolják. 
5 évfolyammal indul az angol két tannyelvű képzés, melynek során az első évben intenzív 
angol nyelvtanulás zajlik, a következő 4 évben pedig a történelem, a célnyelvi civilizáció és a 
földrajz tantárgyakat angol nyelven, csoportbontásban tanulják a tanulók. 
  



70 

 

Középfokú képzési lehetőségek Vas megyében - Szombathely 
 
Erre a képzésre jelentkező tanulóknak a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium írásbeli 
felvételi vizsgát szervez: központi írásbeli magyar nyelvből és matematikából, általános tanterv 
alapján. 
A felvételi vizsga anyaga az általános iskolákban tanultakra épül. 
A tagozatra jelentkezhetnek azok a tanulók is, akik általános iskolában nem tanulták az angol 
nyelvet. 
A felvételi vizsgára a "TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP" benyújtásával lehet jelentkezni. Ezt 
a jelentkezési lapot a tanuló letöltheti az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oh.gov.hu), 
valamint az iskola honlapjáról (www.kdg.sulinet.hu), és kérhető iskolánk titkárságán is. 
A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi vizsgáján a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC törvény 51.§-nak megfelelően járunk el. Érvényes szakértői vélemény és javaslat alapján 
az igazgató egyénileg határozza meg, hogy milyen könnyítéseket (pl. hosszabb felkészülési 
időt, vagy segédeszköz alkalmazását, stb.) engedélyez az SNI-s tanuló számára. A sajátos 
nevelési igény elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szülői írásbeli 
kérelmet és a szakértői vélemény másolatát. 

 
A felvételi vizsga követelményei: 
 
4 éves gimnáziumi képzés: 0001, 0002, 0003 tagozatkód 
A tanulók felvételének alapját kizárólag az általános iskola 6-7. tanév év végi, valamint a 8. év 
félévi jegyeinek átlaga jelenti (készségtantárgyakon kívül minden tantárgy). Ennek 
megfelelően a tanulók általános iskolai eredményei határozzák meg a felvételi sorrendet. 
Azonos pontszám esetén az adott osztályban kiemelten kezelt tantárgy érdemjegye határozza 
meg a sorrendet. Ennek egyenlősége esetén a sorrendben a következő tantárgyak eredményei 
döntenek: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, informatika. 
A tanulmányi versenyeken elért eredményeket nem vehetjük figyelembe a rangsor 
kialakításában. 
 
1+4 éves gimnáziumi képzés: 0004 tagozatkód 
A tanulmányi területre történő felvételről az általános iskolai eredmények és a központilag 
kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és 
matematika írásbeli vizsga eredménye alapján döntünk.  
A felvételi pontszámot a következők adják: 
Az általános iskolából hozott pontszámot a 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 
osztályzatok átlagából számítjuk (készségtantárgyakon kívül minden tantárgy számít).  
A szerzett pontszámot a felvételi dolgozatok eredménye adja. 
Az elérhető maximális felvételi pontszám 100 pont; ennek 50%-át az általános iskolából hozott, 
50%-át a szerzett pontszám adja. 
A tanulmányi versenyeken elért eredményeket nem vesszük figyelembe a rangsor 
kialakításában! 
 
A jelentkező teljesítményének értékelése: 
 
4 éves gimnáziumi képzés: 0001, 0002, 0003 tagozatkód 
A 4 tizedes jegyre számolt tantárgyi átlag alapján történik osztályonként a tanulók rangsorolása. 
Pontazonosság esetén az adott osztályban kiemelten kezelt tantárgy érdemjegye határozza meg 
a sorrendet. Ennek egyenlősége esetén a sorrendben a következő tantárgyak eredményei 
döntenek: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, informatika. 
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5 éves gimnáziumi képzés: 0004 tagozatkód 
100 pontos skálán értékelünk, amelyből 50 pontot az általános iskolai eredmény, 50 pontot az 
írásbeli dolgozatok pontszáma határoz meg.  
Az általános iskolai pontátlagot szorozzuk 10-zel (max. 5,00x10= 50 pont), valamint a két 
megírt dolgozat pontszám összegét osztjuk 2-vel (max: magyar 50 pont, matematika 50 pont, 
azaz (50 pont + 50 pont) /2 = 50 pont), és az így kapott két rész összege határozza meg a 
rangsorolás pontszámát. Pontegyenlőség esetén sorrendben a következő tantárgyak eredményei 
döntenek: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, informatika. 

 
Nyílt nap ideje: 
Idén a járványügyi helyzet miatt online módon tartjuk a nyíltnapunkat. 2020. november 16-ai 
héten kerülnek fel a honlapunkra a színes digitális tartalmak.  
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SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUM 

OM azonosító: 036734  
Címe: 9700 Szombathely, Paragvári u. 77.  
Igazgató:  Rápli Róbert  
Beiskolázási felelős:  Kérgesné Gerhát Krisztina általános ig. helyettes 
Tankerület:  Szombathelyi Tankerületi Központ 
Szervezeti egység kód: VA1301 
Telefon: 94/311-264  
Fax:  94/311-138 
Honlap:  www.muveszetiszhely.hu 
E-mail:  titkarsag@muveszeti.szombathely.hu  
 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód 
Osztály 

megnevezése 
Választható nyelv 

Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

0011 
Képző- és 

iparművészeti 
osztály 

angol, német 

festő szakirány 
0012 művészeti grafikus szakirány 
0013 ötvös szakirány 
0014 szobrász szakirány 
0015 textilműves szakirány 

0021 

Zeneművészeti 
osztály 

angol, német 

klasszikus zenész billentyűs szakirány 
(zongora, orgona) 

0022 
klasszikus zenész fafúvós szakirány (furulya, 

fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott) 
0023 klasszikus zenész magánénekes szakirány 

0024 
klasszikus zenész rézfúvós szakirány 

(trombita, kürt, harsona, tuba) 

0025 
klasszikus zenész húros-vonós szakirány 
(hegedű, mélyhegedű, gordonka, gondon, 

gitár) 

0026 
klasszikus zenész zeneelmélet-szolfézs 

szakirány 

0027 
klasszikus zenész ütőhangszeres szakirány 

(ütőhangszerek) 
0028 klasszikus zenész hangkultúra szakirány 

0030 
Mozgókép- és 

animációtervező 
szakosok 

angol, német  

 
 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen, Szombathely középiskolai kollégiumaiban.  
 
Felvételi vizsga: van: szakmai alkalmassági vizsga és központi írásbeli felvételi vizsga 

 
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra 
(Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 2020. december 4.) 
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A felvétel feltételei:  
 
A zeneművészeti tagozat felvételi tájékoztatója: 
A zeneművészeti tagozat adatai: 
Zeneművészeti tagozat kódjai szakirányonként a következők:  
0021 billentyűs szakok 
0022 fafúvós szakok 
0023 magánénekes szak 
0024 rézfúvós szakok 
0025 húros-vonós szakok 
0026 zeneelmélet-szolfézs szak 
0027 ütőhangszeres szak 
0028 hangkultúra szak 
 
A tagozat felvételit koordináló tanára: Molnár Dániel zeneművészeti igazgatóhelyettes, 
tájékoztatás az iskolai elérhetőségeken kérhető. 
A zeneművészeti tagozaton klasszikus zenei képzést folytatunk. 1 osztályt indítunk 14-22 fős 
létszámmal. 
 
Választható szakok: 
klasszikus zenei szakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, 
harsona, tuba, ütő, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, gitár, ének, zongora, orgona, 
zeneelmélet-szolfézs, hangkultúra. 
 
A felvételi vizsgához és tanulmányokhoz kötődő fontos információk: 
 
Nyílt nap:  
A járványügyi helyzetre való tekintettel hagyományos nyílt napot nem tartunk, 
tagozatunk online formában mutatkozik be a honlapunkon, illetve minden, felvételivel 
kapcsolatos tudnivaló elérhető ugyancsak a honlapon, továbbá az ott megadott 
elérhetőségeken kérhető további információ. 
2020. december 11-én és 2021. január 22-én lesznek az előfelvételi meghallgatások, melyek 
a kölcsönös tájékozódást és szakmai segítségnyújtást szolgálják. Ezeken a megjelenés nem 
kötelező. 
A felvételi vizsgát 2021. február 26-án pénteken tartjuk. A felvételin való részvétel a felvétel 
alapfeltétele! 
 
Az előfelvételi meghallgatások anyaga azonos a felvételi vizsga anyagával. Az előfelvételi 
alkalmakon való részvételi szándékot nem kell előre jelezni, adatlapot a helyszínen töltenek ki 
a növendékek. 
 
A felvételi jelentkezéseket az általános iskolák küldik el iskolánknak. 
Iskolánk a felvételi vizsga eredményét a felvételi vizsgát követő második-harmadik tanítási 
napon kifüggeszti, arról a felvételi vizsgát tett növendékek szüleinek és zeneiskolájának 
értesítést küld. 
A zenei tagozat növendékei tanulmányaik befejezéseként közismereti érettségi vizsgát és zenei 
szakmai vizsgát tehetnek. 
A közismereti érettségi vizsga tárgyai: 
magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és klasszikus zenész ismeretek 
(a szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy) 
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A zenei szakmai vizsga: 
− gyakorlati része: hangszeres / énekes vizsgahangverseny 
− elméleti része: központi írásbeli és helyi szóbeli szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom 

tétel-feladatok megoldása.  
 

A zenei tagozat eredményes elvégzése módot ad a középfokú tanulmányok (elsődlegesen 
zenei/művészeti/humán) felsőfokú folytatására, az érettségi bizonyítvány, illetve középfokú 
zenész szakképesítés feltételéhez kötött munkakörök betöltésére. 
 
A képző- és iparművészeti tagozat felvételi tájékoztatója: 
A képző- és iparművészeti tagozat adatai: 
A tagozat felvételit koordináló tanára: Magyarósi Richárd képző- és iparművészeti 
igazgatóhelyettes 
E-mail cím: szhely.muveszeti.kepzo@gmail.com 
Telefonszáma: +36 30 685 4686 
 
Nyílt nap:  
A járványügyi helyzetre való tekintettel hagyományos nyílt napot nem tartunk, 
tagozatunk online formában mutatkozik be a honlapunkon, illetve minden, felvételivel 
kapcsolatos tudnivaló elérhető ugyancsak a honlapon, továbbá az ott megadott 
elérhetőségeken kérhető további információ. 
A képző- és iparművészeti tagozaton 1 osztályt indítunk 24–26 fős létszámmal. 
 
A képzés jellege: 
Szakmai tárgyak: rajz-festés-mintázás, művészettörténet, ábrázoló geometria, anyagismeret, 
szakelmélet, szaktörténet, szakgyakorlat, tervezés és gyakorlat, technológia, portfóliókészítés, 
prezentációs ismeretek. 
Az első évfolyamon minden növendék (5 hetes kurzusokon) megismerkedik az 
intézményegységben oktatott szakok mindegyikével (festő, művészeti grafikus, ötvös, 
szobrász, textilműves), és az első évfolyam befejezésekor az egyes kurzusokon nyújtott 
teljesítmények alapján az ágazatban oktatók szakmai bizottsága dönti el, hogy ki melyik szakon 
folytatja tanulmányait. 
 
Az alkalmassági vizsga (felvételi) időpontja a képző-és iparművészeti tagozatra: 2021. 
március 6-7. szombat–vasárnap 
 
A tagozat 2021-ben induló szakjaira a következő kódszámokkal kell jelentkezni: 
0011 festő szak 
0012 művészeti grafikus szak 
0013 ötvös szak 
0014 szobrász szak 
0015 textilműves szak 
 
Felhívjuk a felvételizők figyelmét, hogy az iskola sajátos képzési rendszere miatt a képző- 
és iparművészeti tagozatra jelentkezőknek minden képző- és iparművészeti szakra 
jelentkezni kell! A jelentkezési lapon ennek megfelelően minden tanulmányi terület-
kódszámot (0011; 0012; 0013; 0014; 0015) fel kell tüntetni! 
 
A jelentkezési lapok beérkezése és feldolgozása után honlapunkon közzétesszük a 
csoportbeosztást és a pontos kezdési időpontot. 
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A mozgókép- és animációtervező szak felvételi tájékoztatója: 
 
A tagozat felvételit koordináló tanára Vágvölgyi András 20/223-2660, vagand66@gmail.com 
szaktanár. 
 
Nyílt nap:  
A járványügyi helyzetre való tekintettel hagyományos nyílt napot nem tartunk, 
tagozatunk online formában mutatkozik be a honlapunkon, illetve minden, felvételivel 
kapcsolatos tudnivaló elérhető ugyancsak a honlapon, továbbá az ott megadott 
elérhetőségeken kérhető további információ. 
A mozgókép- és animációtervező szakon egy csoportot indítunk 5 fővel. 
A mozgókép- és animációtervező szakra a 0030-as kód megjelölésével kell jelentkezni.  
Fontos, hogy ha valaki mind a két területre (képző- és iparművészeti tagozatra és a 
mozgókép- és animációtervező szakra egyaránt) felvételizni akar, akkor mind a két 
terület kódjait (0030; illetve 0011, 0012, 0013, 0014, 0015) meg kell jelölnie a jelentkezési 
lapon!  
Szakmai tárgyak: mozgókép elmélet és gyakorlat, médiaművészeti alapismeretek elmélet és 
gyakorlat, animáció-készítés elmélete és animáció-készítő gyakorlatok, 3D elmélet és 3D 
modellezés, rajz-festés-mintázás, művészettörténet. 
Az alkalmassági vizsga (felvételi) időpontja: 2021. március 6. szombat 
 
A felvételi vizsga követelményei: 
Zeneművészeti tagozatra:  

 
A felvételi vizsga szakmai gyakorlat (hangszer/ének) és szakmai elmélet (szolfézs írásbeli és 
szóbeli) tárgyakból áll az alábbiak szerint. 
 
A felvételi vizsga anyaga: 
I. HANGSZER 

− Ének: két népdal vagy népdalfeldolgozás, három különféle stílusú és karakterű dal; 
− Gitár: egy etűd, egy reneszánsz vagy barokk előadási darab, egy XX. századi előadási 

darab; 
− Zongora: egy virtuóz etűd, két polifonikus Bach-mű, egy (teljes) klasszikus szonáta, két 

különböző stílusú előadási darab; 
− Hegedű: két különféle karakterű etűd, barokk szonáta lassú és gyors tétele, versenymű 

szélső tétele, rövid előadási darab; 
A többi klasszikus hangszer felvételi követelményei a fentiekhez hasonlóak (különböző 

karakterű etűdök, darabok). 
A részletesebb követelményeket célszerű a hangszeres szaktanárral személyesen egyeztetni. 
 
II. SZOLFÉZS 
Húros-vonós/fafúvós/rézfúvós/billentyűs/ütős/magánénekes/zeneelmélet-szolfézs szakokon: 
a/ Írásbeli feladatok 

− ritmus nélküli hangközmenet lejegyzése tonális keretben 
− hangzatlejegyzés adott hangra 
− rövid, kétszólamú funkciós idézet lejegyzése 

b/ Szóbeli feladatok 
− hangköz- és hármashangzat-felismerés, éneklés 
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Hangkultúra szakon: 
a/ Írásbeli feladatok 

− hangköz és hármashangzat felépítése adott hangra 
− egyszólamú dallam lejegyzése 

b/ Szóbeli feladatok 
− hangköz-felismerés 
− lapról ritmusolvasás 

 
Képző- és iparművészeti tagozatra:  

 
A képességvizsgálat egyfordulós, egy napos. 
Feladatai (tájékoztató jelleggel*): 
1. szerkezetes rajz elkészítése A/3-as méretben (munkaidő: 30 perc) 
2. csendélet elkészítése színes technikával A/3-as méretben (munkaidő: 45 perc) 
3. portré készítése fekete-fehér technikával A/3-as méretben (munkaidő: 45 perc) 
4. kreatív feladat (munkaidő: 45 perc) 
5. minimum 10 darab otthoni munka bemutatása (10 perc) 

 
Az egyes feladatok között 5 perces szünetet kapnak a felvételizők. A 4. feladatot követően 
mindenkit beszélgetésre (kb. 10 perc) hívunk be, ahol az otthonról hozott munkákat is 
megnézzük. Az otthonról hozott munkák bármilyen technikával készült alkotások lehetnek, 
melyek tükrözik a tanuló érdeklődését és elhivatottságát.  
Kérjük a jelentkezőket, hogy mindenki hozzon magával egy tükörből rajzolt önarcképet! 
 
*A feladatok változtatásának jogát fenntartjuk. 
 
Bár iskolánk nem írja elő a felvétel feltételeként az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, de 
javasoljuk, hogy a krónikus légzőszervi megbetegedésben, allergiától (por, fém, kémiai 
oldószerek, stb.) szenvedők konzultáljanak a háziorvosukkal, szakorvosukkal, mert a 
különböző képző- és iparművészeti szakokon alkalmazott anyagok (agyag, gipsz, réz, cink, 
oldószerek, stb.) kockázatot jelenthetnek bizonyos betegségek esetében. 

 
Mozgókép- és animációtervező szakra: 

 
A képességvizsgálat egyfordulós, egy napos. 
Feladatai (tájékoztató jelleggel*): 

 
A felvételire beadandó maximum 10 darab otthon készített munka, amik 
között kötelezően legyen 

- 1 db (maximum 5 perc hosszúságú, élőszereplős vagy bármilyen animációs módszerrel 
készített) rövidfilm vagy filmrészlet 

- 1 db digitális fényképekből szerkesztett fotósorozat vagy fotómappa (10-15 kép - 
különálló felvételek gyűjteménye vagy közös tematika alapján szerkesztett sorozat) 

- 1 db kézzel vagy digitálisan rajzolt storyboard vagy képregény 
- a többi otthoni munka bármilyen műfajú alkotás lehet (pl. tanulmányrajz, karakterterv, 

montázs, rajzos vázlatfüzet, plakátterv, gif és bármilyen rövid mozgóképes munka vagy annak 
vázlata, weblap-terv) 

 
  



77 

 

Középfokú képzési lehetőségek Vas megyében - Szombathely 
 
A filmet, digitális fényképeket és más digitális anyagokat névvel ellátott pendrive-on kell leadni 
a felvételi regisztrációkor, amit a meghallgatáson a felvételiző vissza is kap. 

  
Az otthoni fotós és filmes anyagok értékelésekor a képi kifejezés tudatossága, következetessége 
és a kreativitás – nem pedig a készítésükhöz használt technikai eszközök jellege a döntő 
szempont. 

  
A felvételi részei: 
1. az otthoni munkák értékelése 
2. egy többször megnézhető, pár perces mozgóképi alkotás megadott szempontok szerinti rövid 
írásbeli elemzése (60 perc) 
3. megadott kiindulópont alapján létrehozott rövid képes forgatókönyv (storyboard) 
megtervezése (60 perc) 
4. az előbbi feladatok megoldásával, a beadott otthoni munkákkal és a személyes motivációkkal 
kapcsolatos beszélgetés (10-15 perc) 

  
Az értékeléskor a felvételi négy részében nyújtott teljesítmény egyforma arányban kerül 
értékelésre. 

 
*A feladatok módosításának jogát fenntartjuk. 

 
A jelentkező teljesítményének értékelése:  

Az iskolába való bejutás alapfeltétele a felvételiző választott művészeti szakjával 
kapcsolatos képessége és tudása. Ennek feltérképezését szolgálja a szakmai alkalmassági 
felvételi vizsga. Emellett a felvételiző tanulók központi írásbeli vizsgát is tesznek magyar 
nyelvből és matematikából.  
A szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt diákok rangsorát a 20/2012. (Vlll.31.) EMMI 
rendeletnek megfelelően a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszám és az általános iskolából 
hozott tanulmányi eredmény alapján határozzuk meg. A megírt magyar nyelv és matematika 
írásbeli eredményt ötven százalékban vesszük figyelembe a pontszám kialakításánál éppúgy, 
mint az általános iskola ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztályában elért tanulmányi 
eredményt magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 
tantárgyakból. 

 
A művészeti szakokra történő bekerülés feltétele a képességvizsgálaton megfelelés, ezért a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel; a megismerő funkciók problémájával, 
valamint a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulóknak is meg kell felelniük a képességvizsgálaton.  
 
A szakmai alkalmassági vizsga minden felvételiző diák számára kötelező, az ezen nyújtott 
teljesítményt a felvételi bizottság megfelelt vagy nem felelt meg minősítéssel értékeli. Az 
alkalmasság megállapításának vonatkozásában a felvételi bizottság döntésével szemben 
fellebbezésnek helye nincs. 
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SZOMBATHELYI NAGY LAJOS GIMNÁZIUM  

OM azonosító: 036728 
Címe:  9700 Szombathely, Dózsa György u. 4.   
Igazgató:  Gáspárné Zsolnai Zsuzsanna  
Beiskolázási felelős:  Gáspárné Zsolnai Zsuzsanna  
Tankerület:  Szombathelyi Tankerületi Központ 
Szervezeti egység kód: VA0601 
Telefon/fax:  94/505-476  
Honlap:  www.nagylajos-szhely.sulinet.hu  
E-mail:  iroda@server.nagylajos-szhely.sulinet.hu  
 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód Osztály megnevezése Választható nyelv 
Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, 
orientáció…) 

0001 
A 

Emelt szintű angol nyelvi 
osztály 

1. nyelv: angol 
2. nyelv: német v. francia v. 

olasz v. orosz 

Angol nyelv tantárgyból emelt 
szintű oktatás 

0002 
C 

Emelt szintű matematika 
osztály 

1. nyelv: angol v. német 
2. nyelv: angol v. német v. 

francia v. olasz v. orosz 

Matematika tantárgyból emelt 
szintű oktatás 

0003 

B 
Emelt szintű komplex 
természettudományos 

képzés 

1. nyelv: angol v. német 
2. nyelv: angol v. német v. 

francia v. olasz v. orosz 

Természettudományos 
tantárgyakból (fizika, kémia, 
biológia) emelt szintű oktatás 

0004 
B 

Általános tantervű képzés 

1. nyelv: angol v. német 
2. nyelv: angol v. német v. 

francia v. olasz v. orosz 
 

0005 
D 

Köznevelési típusú 
sportiskolai osztály 

1. nyelv: angol v. német 
2. nyelv: angol v. német v. 

francia v. olasz v. orosz 
 

 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
 
Felvételi vizsga: van 

 
Az előzetes írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10:00 óra 
(Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési határidő: 2020. december 04.) 

 
A felvétel feltételei:  
Az iskolánkba jelentkező tanulóknak felvételizniük kell. A felvételi vizsga a központilag 
kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga, tantárgyai magyar nyelv és 
matematika.  
A sportiskolai osztályba jelentkező tanulóknak alkalmassági vizsgát is kell tenniük. A vizsga 
feladatainak részletes ismertetése honlapunkon olvasható. Az alkalmassági vizsga ideje: 2021. 
február 26. 9:30 óra. (A pótló alkalmassági vizsga ideje: 2021. március 05. 9:30 óra) Az 
alkalmassági vizsga helye: a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium tornaterme. 

 
A felvételi vizsga követelményei:   
Az OH által összeállított központi írásbeli magyar feladatlap a szövegértő, értelmező 
képességet, a fogalmazási készséget, az elvárható anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri. A 
matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematikai ismereteire támaszkodva a logikai 
készségeket és a kreativitást méri fel egyszerű feladatokkal. 
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A jelentkezők teljesítményének értékelése: 
A tanulók rangsorolása a felvételi pontszám alapján történik. A felvételi pontszámot a 
következő módon számítjuk:  
• az általános iskolából hozott pontszámot az 5.,  6., 7. osztályos év végi és a 8. osztályos 

félévi osztályzatokból számítjuk az alábbiak szerint: 
- magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből (több 

idegen nyelv esetén abból, amelyikből jobb az eredmény) a 4 – 4 osztályzat átlagának 
kétszerese 

- fizikából, kémiából, biológiából és földrajzból pedig az adott években szerzett 
osztályzatok közös átlagának kétszerese, 

• a szerzett pontszámot a felvételi dolgozatok eredménye adja, egyenlő arányban. 
A felvételi vizsga eredményét tartalmazó Értékelő lap másolatát a tanuló jelentkezési lapjához 
kell csatolni. 
A maximálisan elérhető felvételi pontszám 100 pont; ennek 50%-át a hozott, 50%-át a 
szerzett pontszám adja.  
Azonos felvételi pontszám esetén a rangsor elkészítésénél - jogszabályban előírt módon - 
előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve azokat a jelentkezőket, 
akiknek a lakóhelye (tartózkodási helye) az iskola székhelyén található. Ezt követően a 
következő szempontokat vesszük figyelembe: 

• az emelt szintű angol nyelvi osztályban a jobb anyanyelvi felvételi eredményt, 
• az emelt szintű matematika osztályban a jobb matematika felvételi eredményt, 
• az emelt szintű természettudományos csoportban a természettudományos tantárgyak 

magasabb hozott pontszámát, 
• a hagyományos általános tantervű csoportban az általános iskolából hozott magasabb 

pontszámot, 
• a sportiskolai osztályban az általános iskolából hozott magasabb pontszámot. 

 
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
diákok esélyegyenlőségét a jogszabályok előírásainak megfelelően biztosítjuk. Kérjük, hogy az 
érintett tanulók az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolják a 
szülők speciális eljárásra vonatkozó kérelmét és a kérelmet indokoló szakértői véleményt. A 
szakértői vélemény és javaslat alapján tanulónként határozzuk meg, hogy milyen könnyítéseket 
engedélyezünk a jelentkező számára (munkaidő-hosszabbítás, megszokott segédeszközök 
használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés).  
 
Nyílt nap ideje:  
A 2020/2021. tanévben – a koronavírus-járvány miatt – hagyományos nyílt napjainkat nem 
tudjuk megszervezni.  
Mivel személyes találkozásra nincs lehetőség, az érdeklődők tájékozódását a honlapunkon 
megjelenő, illetve az elérhetőségeinken adott információkkal segítjük.  
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM 
 
OM azonosító: 203062 
Feladatellátási hely: 015 
Címe: 9700 Szombathely, Rohonci út 1. 
Intézményvezető: Kovács Péter 
Beiskolázási felelős: Tóth Gábor és Samu Sándor igazgatóhelyettesek 
Telefon: +36 94 505-300 
Honlap: http://gepipari.hu 
E-mail: gepipari@gimsz.sulinet.hu 
 

TECHNIKUM 

Belső kód Ágazat 
Választható 

idegen 
nyelv 

Megszerezhető szakképesítés 

1511 Gépészet ágazat 
angol 
német 

Gépgyártás-technológiai technikus 
(5 évf.) egy osztályt indítunk 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges. 

1512 Gépészet ágazat 
angol 
német 

Gépész technikus 
(5 évf.) egy osztályt indítunk 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges. 

1513 
Specializált gép- 
és járműgyártás 

ágazat 

angol 
német 

Ipari szerviztechnikus 
(5 évf.) fél osztályt indítunk 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges. 

1514 
Informatika és 

távközlés ágazat 
angol 
német 

Informatikai rendszer- és 
alkalmazásüzemeltető technikus 

(5 évf.) egy osztályt indítunk 
 

1515 
Elektronika és 
elektrotechnika 

ágazat 

angol 
német 

Ipari informatikai technikus 
(5 évf.) fél osztályt indítunk 

 
Felvételi vizsga: Nincs 
 
A felvétel feltétele: A felvétel szempontjából kiemelt tantárgynak tekintjük a magyar nyelv és 
irodalmat, a matematikát és a fizikát. A felvételi sorrend kialakításánál az általános iskolai 
osztályzatokat vesszük figyelembe az alábbiak szerint: 
Az 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika és fizika jegyeinek átlaga háromszoros 
szorzóval (maximálisan 15 pont).  
Az 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom jegyeinek átlaga 
kétszeres szorzóval (maximálisan 10 pont). 
Az 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyeinek átlaga a többi tantárgyból (kivéve ének, 
testnevelés, magatartás, szorgalom) egyszeres szorzóval (maximálisan 5 pont). 
 
Rangsorolás: A fentiek alapján összesen 30 pontot lehet maximálisan szerezni és ennek alapján 
alakul ki a felvételi sorrend. 
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Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Az iskola közelében lévő kollégiumok valamelyikében. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az iskola Alapító Okiratában 
és Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
Fogadjuk a tanulókat. 
 
Nyílt nap ideje: Nyílt napot az idei tanévben a kialakult helyzet miatt nem tartunk, a 
tájékoztatónkat videó formájában fogjuk elküldeni az általános iskolákba. 
 
Az iskola képzési rendszere: Az iskola a következő tanévben nappali tagozaton 4 osztályt 
iskoláz be technikus képzés keretében műszaki szakterületre a 9. évfolyamon: 

 
GÉPÉSZET ágazat (egy osztályt indítunk) 
Képzési idő: 5 évf. 
technikus kimenet: Gépgyártás-technológiai technikus 
 
GÉPÉSZET ágazat (egy osztályt indítunk) 
Képzési idő: 5 évf. 
technikus kimenet: Gépész technikus 
 
SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS ágazat (fél osztályt indítunk) 
Képzési idő: 5 évf.  
technikus kimenet: Ipari szerviztechnikus 

 
INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat (egy osztályt indítunk)  
Képzési idő: 5 évf. 
technikus kimenet: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 

 
ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ágazat, (fél osztályt indítunk)  
Képzési idő: 5 évf. 
technikus kimenet: Ipari informatikai technikus 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
HEFELE MENYHÉRT SZAKKÉPZŐ ISKOLA  
 
OM azonosító: 203062 
Címe: 9700 Szombathely, Szent Márton u. 77. 
Tagintézmény-vezető: Tóth Csaba 
Beiskolázási felelős: Stangl Sándor műszaki tanár 
Telefon/fax: 94/501-344, 94/313-262 
Honlap: www.hefele.sulinet.hu 
E-mail: hefele@hefele.sulinet.hu 

TECHNIKUM 

Belső 
kód 

Ágazat 
Választható 
idegennyelv 

Megszerezhető szakképesítés 

0311 Építőipar 
angol, 
német 

Magasépítő technikus 
SZJ 5 0732 06 09 

(5 év) 

0312 Fa- és bútoripar 
angol, 
német 

Faipari technikus 
SZJ 5 0722 08 02 

(5 év) 

0313 Kreatív 
angol, 
német 

Dekoratőr 
SZJ 5 0212 16 07 

(5 év) (pályaalkalmassági vizsgálat szükséges) 
 
TECHNIKUMI KÉPZÉSEK 
Magasépítő technikus szak (5 év) SZJ 5 0732 06 09 
A magasépítő technikus összekötő szerepet tölt be az építkezéseken az építésvezető és a 
szakmunkások között. A kisebb építési munkákat, munkarészeket önállóan szervezi, irányítja, 
felméri, kitűzi. Műszaki előkészítőként részt vesz a mennyiségek kiszámításában, 
anyagrendelésben, és –átvételben, költségvetés és árajánlat készítésben. Irodai 
tervezőasszisztensként CAD szerkesztést, kisebb részfeladatokat önállóan végez. 
Továbbtanulási lehetőség: egyetemen építész-, vagy építőmérnök szak. 
Ha szereted a változatos feladatokat, az informatikát, a szabadabb tevékenykedést, a rajzolást, 
a kreativitást igénylő tervezést, akkor igazán közel áll hozzád ez a szakma! 
 
Faipari technikus szak (5 év) SZJ 5 0722 08 02 
Tudtad, hogy a megye harmadik húzó ágazata a faipar. Bizonyára tudod, hogy a faipari 
szakember egész Európában keresett. 
Érezd meg a fa illatát, az anyag melegségét, gazdag színvilágát! Formáld, alakítsd és töltsd meg 
az emberek otthonát munkáddal! Tervezz, szervezz, irányíts! 
A szakma sajátosságaiból adódóan kreatív, rugalmas és ez által változatos munkákra 
számíthatsz. 
Hidd el, nagy élmény mások elképzeléseit megtervezni, majd megvalósítani. Továbbtanulási 
lehetőség: egyetem, Faipari mérnök szak (pl.: a Soproni Egyetemen). 
 
Dekoratőr ( 5 év) SZJ 5 0212 16 07 
A dekoratőr feladata a megrendelői elképzeléseknek megfelelő külső, és belső dekoratőr 
látványtervek tervezése, készítése. Nagy hangsúlyt fektetünk a számítógépes tervezésre, hogy 
korszerű, piacképes képzést nyújtsunk. 
Ha szereted a kihívásokat, az informatikát, a rajzolást, a kézművességet, a kreativitást igénylő 
tervezést, akkor igazán közel áll hozzád ez a szakma!  
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Belső kód Szakképesítés 
Választható 
idegennyelv 

Ágazat 

0321 
Ács 

SZJ 4 0732 06 01 
német Építőipar 

0322 
Burkoló 

SZJ 4 0732 06 03 
német Építőipar 

0323 

Festő, mázoló, tapétázó 
(pályaalkalmas-sági 
vizsgálat szükséges) 
SZJ 4 0732 06 05 

német Építőipar 

0324 
Kőműves 

SZJ 4 0732 06 08 
német Építőipar 

0325 
Asztalos 

SZJ 4 0722 08 01 
német Fa- és bútoripar 

0326 
Kárpitos 

SZJ 4 0723 08 03 
német Fa- és bútoripar 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK  
 
Ács (3 év) SZJ 4 0732 06 01 
Természetes anyagokkal foglalkozni, abból szépet és maradandót alkotni – sok ember vágya. 
Egyedi oktatási technikák segítségével, a gyakorlatban használható tényleges tudást lehet 
elsajátítani, amely nem csak pár évre, hanem egy életre biztosítja a megélhetést. Ács 
tanulóinknak lehetőségük van németországi és ausztriai szakmai tapasztalatszerzésre. 
 
Burkoló (3 év) SZJ 4 0732 06 03 
Épületek külső homlokzatát és belső falfelületeit, valamint talaját hideg (pl. csempe) ill. meleg 
(parketta, szőnyegpadló, műanyagpadló) tapintású burkoló anyaggal vonja be, javítja. 
 
Festő, mázoló, tapétázó (3 év) SZJ 4 0732 06 05 
A szakma óriási előnye, hogy viszonylag kevés anyagi ráfordítással, már önállóan tudsz 
dolgozni. Színek, felületek, anyagok – nagy választék -, megmutathatod a benned rejlő kreatív 
szakembert! 
Az oktatás színvonalát mutatja, hogy a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen dobogós 
helyezéseket érnek el tanulóink, akik keresettek a hazai és az európai munkaerőpiacon. 
 
Kőműves (3 év) SZJ 4 0732 06 08 
Az építőipari szakmák alapja, a szakmák összevonásával többszörös képesítést ad. Az épületek 
falazott szerkezeteit, beton és vasbeton elemeit, és ezek burkolatait készíti, ő alakítja ki az épület 
látványos formáját. 
 
Asztalos (3 év) SZJ 4 0722 08 01 
Egész Európában jó fizetéssel várják a jól képzett asztalosokat. Az elhelyezkedésben előnyt 
jelent a CNC gépkezelés ismerete, melyet megtanulhatsz iskolánkban. Külföldi gyakorlaton, 
tanulmányi versenyen is részt vehetsz nálunk. 
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A világ egyik legrégebbi anyagával dolgozni hihetetlen élmény. Ritkán fogsz két ugyanolyan 
bútort, ajtót vagy lépcsőt készíteni. Mindegyik egy kicsit más lesz. Ehhez természetesen 
nélkülözhetetlen kreativitásod, szépérzéked. Ezekkel a képességekkel tárt karokkal várnak a 
különböző faipari cégek. Olyan maradandó értéket hozhatsz létre, amire évekkel később is büszke 
lehetsz. 
 
Kárpitos (3 év) SZJ 4 0723 08 03 
A bútorok felöltöztetője a kárpitos. A bútorszövetekkel puhává, meleggé, színessé varázsolja 
az asztalos által készített székeket, ágyakat, foteleket. Az elhasználódott kárpitokat, rugókat 
lecseréli és újjá varázsolja a régi bútordarabokat. Az autókárpitozás fortélyait is ismeri. Az 
ajtókárpitozást, a kozmetikai- és szépészeti berendezések, orvosi- és kórházi berendezések 
kárpitozását is elvégzi. Ért a lakáskárpitozáshoz, függönyök készítéséhez. Ezt a tudást nálunk 
egy helyen megszerezheted. Szakmádra az ipar is számít. 
Az intézményünkbe történő biztosabb bekerülés érdekében 
több kódot is célszerű megjelölni! 
 
Felvételi vizsga: nincs 
Orvosi alkalmassági vizsgálat: minden szakmára kötelező 
 
Pályaalkalmassági vizsgálat: dekoratőr és festő, mázoló, tapétázó szakok esetében van. 
 
A felvétel feltétele 
Valamennyi ágazatban az általános iskola eredményes befejezése.  
 
Rangsorolás 
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények 
átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. 
Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy valamennyi 
tanulmányi területen rangsorolásra kerül. 
 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége 
Szombathely város intézményegységeiben a kollégiumi elhelyezés biztosított. 
 
Sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk 

• Iskolánk a szakképző iskolába az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja: egyéb 
pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral 
küzdő tanulók. 

• A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. 
osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 

• A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett, kötelezően, 
gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül. 

• A szakértői vélemény(eke)t kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni! 
 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok 
• Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során 

korlátozás nélkül fogadja. 
• Felvételük ugyan olyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd 

„Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 
• A szakértői vélemény(eke)t kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni! 
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További információk (technikum) 

• 9-10. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett a technikumi ágazati alapképzés is 
folyik. Ebben az időszakban a diákok ösztöndíjra jogosultak. Felső évfolyamokon a 
közismereti tantárgyak mellett a választott szakmának megfelelő szakmai képzés is 
folyik. 13. évfolyamon a tanulók az érettségi bizonyítvány mellett technikus 
bizonyítványt is kapnak. 

• A műszaki szakképzéseinkben az egyes szakmáknak megfelelően magas színvonalú 
AutoCad, ArchiCad és CNC kezelői képzésben részesülnek diákjaink. 

• Tanórán kívüli lehetőségek: könyvtár (internet lehetőséggel), vízi tábor, sí tábor. 
Sportfoglalkozások széles választéka: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, 
atlétika. 

 
További információk (szakképző) (3 év) 
A szakképző évfolyamokon duális rendszerű oktatás folyik, amelynek végén a tanulók SZJ-s 
szakképesítést szereznek. 

• A szakképzés megkezdésekor (a 9. évfolyamon) ágazati alapképzésben vesznek részt a 
diákok és ösztöndíjban is részesülnek. A gyakorlati képzés műszaki területen 
tanműhelyben (iskolai), a további szakképző évfolyamokon tanulószerződéssel, külső 
gyakorlati helyen, gazdálkodó szervezeteknél történik (ahol a tanulót a tanulószerződés 
alapján pénzbeli juttatás illeti meg. ) 

• A tanulók a szakképző évfolyamokon tanulmányi eredménytől függően – havi 
rendszerességgel tanulmányi ösztöndíjat kaphatnak. 

• Tanulmányi szerződés alapján járó pénzbeli juttatás: A tanuló és a gyakorlati képzőhelyet 
biztosító gazdálkodó szervezet között kötött egyedi megállapodás alapján fizetett havi 
pénzbeli juttatás. (A tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás keretén belül járó 
pénzbeli juttatáson, valamint a szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjon felül járó plusz 
juttatás.)  

• A szakmai vizsga letétele után lehetőség van 2 év alatt érettségi vizsga megszerzésére 
esti tagozaton, az 5. érettségi vizsga tantárgya a szakmai vizsga érdemjegyének 
beszámítása. 

 
ALAPÍTVÁNYI ÉS EGYÉB ÖSZTÖNDÍJAK megszerzésére is van lehetőség! 
 
Az iskola által nyújtott egyéb lehetőségek 
Az iskola saját, korszerűen felszerelt tanműhelyeiben, vagy gazdálkodó szervezetekkel kötött 
megállapodás alapján, azok tanműhelyeiben, minden felvett tanuló részére gyakorlati oktatási 
munkahelyet tud biztosítani. A szakképző évfolyamon a szorgalmi időt követően, az iskola által 
meghatározott időtartamú szakmai gyakorlaton vesznek részt.  
Diákélet, sport – és szabadidős programok 
 Az elmúlt tanévek alatt iskolánknak nagyon jó külföldi kapcsolatokat sikerült kialakítania, 
pályázatok segítségével, tanulmányutakon vesznek részt. A Hefele Szakmai Napok során 
előadóink a legújabb anyagokkal és a legmodernebb technológiákkal ismertetik meg 
tanulóinkat és az érdeklődőket. Kosárlabda-, röplabdacsapatunkban, a testépítők körében, 
illetve a falmászó csapatban biztosítjuk tanulóinknak a sportolási lehetőséget. Vízitábor 
Dunakilitin, illetve sítábor Annabergben várja az érdeklődőket. Többször mutattunk be ünnepi, 
vagy vidám műsort tanárok, és diákok közös fellépésével. Rendszeresek a kiállítások az iskolai 
galérián. Híresen jól sikerültek a hefelés diáknapok, szalagavatók és ballagások. Az itthoni 
szakmai kiállításokon és versenyeken is rendszeresen részt vesznek tanulóink és 
munkatársaink. 
 
Nyílt napok ideje: digitálisan  
honlap: www.hefele.sulinet.hu 
facebook: Hefele Menyhért Építő- és Faipari Középiskola 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
HORVÁTH BOLDIZSÁR KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM 

OM azonosító: 203062 
Címe: 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona u. 12. 
Igazgató: Sági József 
Beiskolázási felelős: Unger Józsefné 
Telefon/fax: 94/512-930 
Honlap: www.hbsz-szhely.hu 
E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu 

 
TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Szakágazat megnevezése 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

1811 
Gazdálkodás és 

menedzsment szakágazat (5) 
angol 

főnyelv 

Megszerezhető szakképesítés: 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Szakma 

azonosító: 5 0411 09 01) 

1812 
Gazdálkodás és 

menedzsment szakágazat (5) 
német 

főnyelv 

Megszerezhető szakképesítés: 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Szakma 

azonosító: 5 0411 09 01) 

1813 
Gazdálkodás és 

menedzsment szakágazat (5) 
angol 

főnyelv 

Megszerezhető szakképesítés: 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

(Szakma azonosító: 5 0411 09 02) 

1814 
Gazdálkodás és 

menedzsment szakágazat (5) 
német 

főnyelv 

Megszerezhető szakképesítés: 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

(Szakma azonosító: 5 0411 09 02) 

1815 
Informatika és távközlés 

szakágazat (5) 
angol 

főnyelv 

Megszerezhető szakképesítés: 
Szoftverfejlesztő és –tesztelő 

(Szakma azonosító: 5 0613 12 03) 
 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
 
Felvételi vizsga: nincs  

 
A felvétel feltételei: 
A felvételi döntés alapját az általános iskola 6., 7. osztályának év végi és a 8. osztályának félévi 
minősítése adja a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és az idegen nyelv 
tantárgyakból, de a jelentkezési lapon minden tantárgyi rovat kitöltését kérjük. 
Pontazonosság esetén előnyben részesül: 

• a Pénzügyi-számviteli ügyintéző és a Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakképesítések esetén 
az, akinek általános iskolai matematika osztályzata jobb 

• a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakképesítés esetén az, akinek általános iskolai 
magyar nyelv és irodalom osztályzata jobb 

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsor elkészítésénél - jogszabályban előírt módon - 
előnyben részesítjük az igazoltan halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. 

 
 

Érdeklődők tájékoztatása előre meghirdetett módon történik. 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM 

OM azonosító: 203062 
Címe: 9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3. 
Megbízott igazgató: Dr. Sárayné Süle Gabriella 
Beiskolázási felelős: Fehérné Maklári Mónika 
Telefon/fax: 94/882-686 
Honlap: http://www.keri-szhely.sulinet.hu 
E-mail: iskola@keri-szhely.sulinet.hu 

 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése 
Választ-

ható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

2011 

Két tanítási nyelvű német-
magyar 

Turizmus - vendéglátás ágazat 
Turisztikai technikus 

angol 
német 

Német nyelv tantárgyból emelt óraszámú 
oktatás, 

1 + 5 éves képzés a gimnáziumival egyenértékű 
érettségivel és a technikus szakképzettség 

megszerzésével zárul. Felsőfokú nyelvvizsga az 
érettségivel együtt megszerezhető. 

2012 

Két tanítási nyelvű angol-
magyar 

Kereskedelem ágazat 
Kereskedő és webáruházi 

technikus 

német 
angol 

Angol nyelv tantárgyból emelt óraszámú 
oktatás, 

1 + 5 éves képzés a gimnáziumival egyenértékű 
érettségivel és a technikus szakképzettség 

megszerzésével zárul. Felsőfokú nyelvvizsga az 
érettségivel együtt megszerezhető. 

2013 
 
 

Turizmus – vendéglátás ágazat 
Vendégtéri szaktechnikus 

 

angol, 
német 

5 éves képzés 
gimnáziumival egyenértékű érettségivel és a 

technikus szakképzettség megszerzésével zárul. 

2014 
Turizmus – vendéglátás ágazat 

Szakács szaktechnikus 
angol 
német 

5 éves képzés 
gimnáziumival egyenértékű érettségivel és a 

technikus szakképzettség megszerzésével zárul. 

2015 
Kereskedelem ágazat 

Kereskedő és webáruházi 
technikus 

angol, 
német 

5 éves képzés 
gimnáziumival egyenértékű érettségéivel és a 

technikus szakképzettség megszerzésével zárul. 

SZAKKÉPZŐISKOLAI OSZTÁLYOK 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése 
Választ-

ható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

2021 Szakács 
német 
angol 

3 éves duális képzés, szakmai vizsgával zárul. 

2022 Pincér-vendégtéri szakember 
német 
angol 

3 éves duális képzés, szakmai vizsgával zárul. 

2023 Cukrász 
német 
angol 

3 éves duális képzés, szakmai vizsgával zárul. 

2024 Kereskedelmi értékesítő 
német 
angol 

3 éves duális képzés, szakmai vizsgával zárul. 

 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
 
Felvételi vizsga: nincs 
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A felvétel feltételei: 

A felvétel a 8. osztályosoknál a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatai alapján 
történik. Figyelembe vett tantárgyak: matematika, magyar nyelvtan, irodalom, történelem, 
idegen nyelv (2 x 5 x 5 = 50 pont). Az így elért pontszámok szerint rangsoroljuk a tanulókat. 
Különleges bánásmódot igénylő tanulók pontszámításának szabályai: ha a tanulót a felvételi 
elbírálásnál számításba vett tantárgyak valamelyikéből az általános iskolában osztályzattal nem 
értékelték, a felvételi pontszámát arányosítással számítjuk ki. 

 
Egészségügyi alkalmassági követelmény szükséges valamennyi osztály esetén. 

 
Nyílt nap ideje: 

Online nyílt napot tartunk a járványügyi helyzet alakulásának függvényében január hónapban. 
Iskolánk képzéseiről honlapunkon (www.keri-szhely.sulinet.hu) a Pályaorientáció menü alatt 
találnak tájékoztatást. 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM OLADI TECHNIKUM 

OM azonosító: 203062 
Címe: 9700 Szombathely, Simon István u. 2-6. 
Igazgató: Sipos László 
Telefon/fax: 94/314-351 
Honlap: http://www.oladi.edu.hu 
E-mail: sipos.laszlo@oladi.szombathely.hu; titkarsag.oladi@gmail.com  

 
 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

BELSŐ 

KÓD 
Osztály megnevezése 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

2111 

Szépészet ágazat 
5 évfolyamos technikum 5 

1012 21 03 Kozmetikus 
technikus 

német / 
angol 

A szépség, a divat és az esztétikus megjelenés iránt 
érdeklődők jelentkezését várjuk. 

2112 
Szépészet ágazat 

5 évfolyamos technikum 
5 1012 21 01 Fodrász 

német / 
angol 

A szépség, a divat és az esztétikus megjelenés iránt 
érdeklődők jelentkezését várjuk. 

2113 

Sport ágazat 
5 évfolyamos technikum 5 
1014 20 01Fitness-wellness 

instruktor 

német / 
angol 

A szabadidősport, illetve a lakosság fittségi állapotának 
javítása iránt érdeklődők jelentkezését várjuk. 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLY 

2114 

Pedagógia ágazat 
4+1 évfolyamos 
szakgimnázium 

4 0119 01 Pedagógiai 
munkatárs gyógypedagógiai 

asszisztens szakirány 

német / 
angol 

A gyerekekkel szívesen foglalkozó, türelmes, jó 
pedagógiai érzékű, a gyermekek fejlődése és fejlesztése 

iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk. 

SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK 

BELSŐ 

KÓD 
Osztály megnevezése 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

2121 

Kreatív ágazat 
3 éves szakképző iskola 

4 0723 16 03 Divatszabó (női 
szabó vagy férfiszabó 

szakmairány) 

német / 
angol 

Jó kézügyességű és esztétikai érzékkel rendelkező, a 
divat és öltözködés iránt érdeklődő tanulók jelentkezését 

várjuk. 
A szakképző iskola elvégzése után lehetőség van 2 év 
alatt esti munkarendű felnőttképzés keretében érettségi 

vizsga letételére. 

2122 

Kreatív ágazat 
3 éves szakképző iskola 

4 0723 16 01 
Bőrtermékkészítő 

(bőrdíszműves vagy 
cipőkészítő szakmairány) 

német / 
angol 

Jó kézügyességű és esztétikai érzékkel rendelkező, a 
divat. a öltözék-kiegészítők, a kreatív munka iránt 

érdeklődők jelentkezését várjuk. A szakképző iskola 
elvégzése után lehetőség van 2 év alatt esti munkarendű 

felnőttképzés keretében érettségi vizsga letételére 
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ORIENTÁCIÓS OSZTÁLY 

BELSŐ 

KÓD 
Osztály megnevezése 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…) 

2101 Orientációs osztály 
német / 
angol 

Azoknak a fiataloknak ajánljuk ezt az osztályt, akik 
bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános 

iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata nem az 
általános iskolai tananyagok ismétlése, hanem 
kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés. 

 

BEMENETI FELTÉTELEK 

BELSŐ 

KÓD 
Ágazat (szakma / szakmairány) 

Foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálat 

Pályaalkalmassági vizsgálat 

2111 
Szépészet ágazat (Kozmetikus 

technikus) 
szükséges nem szükséges 

2112 Szépészet ágazat (Fodrász) szükséges nem szükséges 

2113 
Sport ágazat (Fitness-wellness 

instruktor) 
szükséges 

szükséges (motoros képességek, 
valamint tetszőleges úszásnemben 

mélyvízi 50 m úszás felmérése) 

2121 
Kreatív ágazat (Divatszabó: női 

szabó, férfiszabó) 
szükséges nem szükséges 

2122 
Kreatív ágazat (Bőrtermékkészítő: 

bőrdíszműves, cipőkészítő) 
szükséges nem szükséges 

2101 Orientációs osztály nem szükséges nem szükséges 

2114 
Pedagógiai ágazat (gyógypedagógiai 

asszisztens) 
nem szükséges nem szükséges 

 
Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 
 
A technikumi, szakképző és orientációs osztályokban a tanulókat a 9. évfolyamtól ösztöndíj 
illeti meg. 
 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltételei: 
A tanulók felvételénél az általános iskolai 7. évfolyam tanév végi, illetve a 8. évfolyam félévi 
tanulmányi eredményeit vesszük figyelembe:  

• magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika és rajz (2111; 2112, 
2121 és 2122 belső kódú képzések),  

• magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika és biológia (2113 és 
2114 belső kódú képzések) tantárgyból, illetve 

• a 2101 belső kódú orientációs osztályban magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen 
nyelv és matematika. 

 
A felmentéseket tartalmazó határozatokat kérjük a jelentkezési laphoz csatolni. 
Iskolánk a szakképzési centrum alapító okiratában foglaltakkal összhangban technikumi, 
szakgimnáziumi és szakképző iskolai, valamint orientációs osztályokban végezi nevelő-oktató 
munkáját. A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű, valamint 
beilleszkedési, tanulási illetve magatartási nehézségekkel, pszichés fejlődési zavarral küzdő 
tanulók nevelését-oktatását folytatja a szakmai képzésre való alkalmasság függvényében. Az 
alkalmasság megítélésében a foglalkozás-egészségügyi szakorvos szakvéleménye a mérvadó. 
A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási illetve magatartási nehézségekkel küzdő 
tanulókat az osztályokban integráltan neveljük, oktatjuk. 

 
Nyílt nap ideje: 
2020. december 11. 9:00 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
PUSKÁS TIVADAR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 
OM azonosító: 203062 
Címe: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1. 
Intézményvezető: Vöcsei Imre 
Beiskolázási felelős: Hegedüs Sándor 
Telefon/fax: 94-501811, 94-501816, 20-4156218 
Honlap: www.ptszki.hu 
E-mail: puskas677@ptszki.edu.hu 
 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód Ágazat 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

Felvehető 
létszám 

1211 
Specializált gép- és 

járműgyártás 
angol, vagy 

német 
Mechatronikai technikus 

5 0714 19 12 
16 

1212 
Elektronika és 
elektrotechnika 

angol, vagy 
német 

Elektronikai technikus 
5 0714 04 03 

16 

 

SZAKKÉPZÉST ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM  

Belső kód Ágazat 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

Felvehető 
létszám 

1200 - 
angol, vagy 

német 
orientáció 12 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

Belső kód Ágazat 
Választható 

nyelv 
Oktatott szakma 

Felvehető 
létszám 

1221 Gépészet 
angol, vagy 

német 
Gépi és CNC forgácsoló 

4 0715 10 07 
24 

1222 Épületgépészet 
angol, vagy 

német 

Központifűtés- és 
gázhálózatrendszer-szerelő 

4 0732 07 03 
24 

1223 Épületgépészet 
angol, vagy 

német 

Hűtő- és szellőzésrendszer-
szerelő 

4 0732 07 02 
12 

1224 Gépészet 
angol, vagy 

német 
Hegesztő 

4 0715 10 08 
24 

1225 
Elektronika és 
elektrotechnika 

angol, vagy 
német 

Villanyszerelő 
4 0713 04 07 

24 

1226 
Specializált gép- és 

járműgyártás 
angol, vagy 

német 
Karosszérialakatos 

4 0716 19 11 
12 

1227 
Specializált gép- és 

járműgyártás 
angol, vagy 

német 
Járműfényező 
4 0716 19 08 

12 

1228 
Specializált gép- és 

járműgyártás 
angol, vagy 

német 
Mechatronikus karbantartó 

4 0714 19 13 
12 

1229 
Elektronika és 
elektrotechnika 

angol, vagy 
német 

Elektronikai műszerész 
4 0713 04 02 

12 
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Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele: Általános iskolai bizonyítvány. 

 
Rangsorolás: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika 7. év 
végi és 8. félévi eredmények alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: 
Saját kollégiummal rendelkezünk. 

 
További információk: 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 
Az intézmény Alapdokumentumában és Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési 
igényű tanulók (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos) integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. További feltétel az egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság. A 
szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
Nyílt napok ideje: 
 

Időpont Helye 

November 10.     9 óra Iskola épülete, Petőfi S. u. 1. 

December 11.    8 óra 
(nyitott laborok napja) 

Iskola épülete, Petőfi S. u. 1. 

 
Az iskolában a szakmát tanulók állami ösztöndíjat kapnak, majd a kiválasztott 
tanulókkal a cégek munkaszerződést kötnek. 
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VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
SAVARIA TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM 
 
OM azonosító: 203062 
Címe:  9700 Szombathely, Hadnagy u. 1.  
Intézményvezető: Sümegi Tamás 
Beiskolázási felelős: Szeidel Julianna 
Telefon/fax:  94/500-260, 94/500-267  
Honlap:  www.savaria-szki.hu  
E-mail:  savaria@savaria-szki.hu  
 

TECHNIKUM 

Belső kód Ágazat 
Választható 
idegen nyelv 

Szakmai oktatás időtartama (5év) 
 

1611 
Specializált gép- és 

járműgyártás 
 

angol vagy 
német 

Szakma megnevezése 
Gépjármű mechatronikai technikus - 

autószerelő 
azonosító száma 5 0716 19 04 

szakmairány: Szerviz vagy Gyártás 

1612 
Rendészet és 
közszolgálat 

angol vagy 
német 

Szakma megnevezése 
Közszolgálati technikus 

azonosító száma 5 0413 18 01 
szakmairány: Rendészeti technikus vagy 

Közigazgatási ügyintéző 

1613 
Specializált gép- és 

járműgyártás 
 

angol vagy 
német 

Szakma megnevezése 
Gépjármű mechatronikai technikus – 

autóelektronikai műszerész 
azonosító száma 5 0716 19 04 

szakmairány: Szerviz vagy Gyártás 

1614 
Közlekedés és 

szállítmányozás 
angol vagy 

német 

Szakma megnevezése 
Logisztikai technikus 

azonosító száma 5 1041 15 06 
szakmairány: Logisztika és 

szállítmányozás 

1615 Gépészet 
angol vagy 

német 

Szakma megnevezése 
Vasútijármű-szerelő technikus 

azonosító száma 5 0716 10 1 

 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele: A rendészeti képzés esetén a jelentkező tanulóknak a választott pályára 
való egészségügyi alkalmasságról a honlapunkon található nyomtatvány felhasználásával a 
háziorvostól kell igazolást kérni, és azt az iskolába küldendő jelentkezési laphoz kell csatolni.  
 
Rangsorolás: Az iskola külön felvételi vizsgát nem tart. A hozzánk jelentkezett tanulókat az 
általános iskola 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika és fizika tantárgyak eredményei alapján rangsoroljuk 
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Kollégiumi elhelyezés lehetősége: biztosított 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 
Az intézmény Alapdokumentumában és Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési 
igényű tanulók (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) integrált nevelése-oktatása. A 
szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 
Minden osztályunkban lehetőséget biztosítunk kedvezményes jogosítvány megszerzésére, 
továbbá elhelyezkedést segítő kedvezményes tanfolyamok elvégzésére is. 
 
Nyílt nap:  
A járványügyi helyzetre való tekintettel a Nyílt nap és a Nyitott műhely programok elmaradnak. 
Honlapunkon a beiskolázási tájékoztató, illetve intézményünket bemutató videó megtalálható. 
Emailben, telefonon keressenek bennünket a felmerülő kérdésekkel! 
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KISALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
VÉPI MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 
OM azonosító: 030728  
Címe: 9751 Vép, Szent Imre utca 36-38.  
Intézményvezető: Hollósi Éva igazgató 
Beiskolázási felelős: Savanyó Ferencné igazgatóhelyettes 
Telefon/fax: 94/543-200         fax: 94/543-204 
Honlap: www.mezgazd-vep.sulinet.hu 
E-mail: titk@mezgazd-vep.sulinet.hu 
 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Belső kód Ágazat 
Választható 

nyelv 

Egyéb információ 
(pl. szakmai továbbhaladás  

a 12. évf. után…) 

Felvehető 
létszám 

1001 
Mezőgazdaság és 

erdészet 
angol vagy 

német 
Megszerezhető szakképesítés: Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 34 

1002 
Rendészet és 
közszolgálat 

angol vagy 
német 

Megszerezhető szakképesítés: Közszolgálati 
technikus 

Választható szakmairány: 
Rendészeti technikus 

Közigazgatási ügyintéző 

17 

1005 
Mezőgazdaság és 

erdészet 
angol vagy 

német 

Megszerezhető szakképesítés: Mezőgazdasági 
technikus 

Választható szakmairány: 
Állattenyésztő 

Növénytermesztő 

33 

 
Az intézményünkbe történő biztosabb bekerülés érdekében több kódot is célszerű megjelölni! 
A képzés 5 éves, 2 év ágazati alapoktatást követően 3 év szakirányú oktatás.  
12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga legfeljebb 3 tantárgyból (magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem). 
 
Felvételi vizsga: nincs 
A felvétel feltétele: Valamennyi ágazatban az általános iskola eredményes befejezése. További 
feltétel a választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság. 
Rangsorolás: A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai eredmények (magyar nyelv és 
irodalom, matematika, idegen nyelv) alapján történik. 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Valamennyi felvételt nyert tanulónak biztosítjuk a 
kollégiumi elhelyezést az iskola saját kollégiumában. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Iskolánk 
alapdokumentumaiban szerepel a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók 
a felvételi eljárás során nem képeznek külön rangsort. A sajátos nevelési igényű tanuló a 
szakértői véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A technikumi osztályokban beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő 
tanulók nevelését, oktatását is végezzük. A tanulók a felvételi eljárás során nem képeznek külön 
rangsort. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló a szakértői 
véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat. 
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Nyílt nap ideje: 
Pályaválasztási nap szervezéséről, a hirdetett képzésekről részletesen honlapunkon 
tájékozódhat.  
 
További információk: 
A mezőgazdaság ágazaton tanulók az érettségi vizsgáig tanulmányaikkal párhuzamosan „T” 
kategóriájú vezetői engedélyt szereznek. Tanulóinknak tangazdaságunkban biztosítjuk a 
gyakorlati képzést. 
Külföldi partnerkapcsolataink a nemzetközi tapasztalatok megszerzésében segítik diákjainkat. 
A Balatonakali Ifjúsági Táborunkban tanulóink kedvezményesen nyaralhatnak. 

 
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

Belső kód Ágazat 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

(megszerezhető szakképesítés) 
Felvehető 

létszám 

1003 
Mezőgazdaság és 

erdészet 
angol vagy 

német 
Megszerezhető szakképesítés: 

Mezőgazdasági gépész 99 

1004 Gépészet 
angol vagy 

német 
Megszerezhető szakképesítés: 

Hegesztő 12 

1006 
Mezőgazdaság és 

erdészet 
angol vagy 

német 

Megszerezhető szakképesítés: Gazda 
Választható szakmairány: 

Állattenyésztő 
Növénytermesztő 

Lovász 

33 

1007 Élelmiszeripar 
angol vagy 

német 
Megszerezhető szakképesítés: 

Kistermelői élelmiszer-előállító 33 

 
Az intézményünkbe történő biztosabb bekerülés érdekében több kódot is célszerű 
megjelölni! 

 
A képzés időtartama 3 év, az első évben ágazati ismeretek oktatása folyik. 
 
Felvételi vizsga: nincs 
 
A felvétel feltétele:  
Valamennyi ágazatban az általános iskola eredményes befejezése. További feltétel a választott 
szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság. 
 
Rangsorolás: A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai eredmények (magyar nyelv és 
irodalom, matematika, idegen nyelv) alapján történik. 
 
Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Valamennyi felvételt nyert tanulónak biztosítjuk a 
kollégiumi elhelyezést az iskola saját kollégiumában. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Iskolánk 
alapdokumentumaiban szerepel a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos. A sajátos nevelési igényű tanulók a felvételi eljárás során nem képeznek külön 
rangsort. A sajátos nevelési igényű tanuló a szakértői véleményben foglaltak alapján 
mentességeket, kedvezményeket kaphat. 
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 
A szakképző iskolai osztályokban beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő 
tanulók nevelését, oktatását is végezzük. A tanulók a felvételi eljárás során nem képeznek külön 
rangsort. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló a szakértői 
véleményben foglaltak alapján mentességeket, kedvezményeket kaphat. 
 
Nyílt napok ideje: 
Pályaválasztási nap szervezéséről, a hirdetett képzésekről részletesen honlapunkon 
tájékozódhat.  
 
További információk: 
A mezőgazdaság ágazati képzésben részt vevők tanulmányaikkal párhuzamosan „T” 
kategóriájú vezetői engedélyt szereznek. Minden szakképző iskolai diákunknak biztosítjuk a 
gyakorlati oktatást, mezőgazdasági gépész tanulóink iskolánk tangazdaságában vehetnek részt 
duális képzésben. 
Külföldi partnerkapcsolataink a nemzetközi tapasztalatok megszerzésében segítik diákjainkat. 
A Balatonakali Ifjúsági Táborunkban tanulóink kedvezményesen nyaralhatnak. 
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NÉMETH PÁL KOLLÉGIUM 
 
 

 
Cím: 9700 Szombathely, Magyar László u. 2. 
Telefon: 94/505 223; 94/505-224  
    
E-mail: titkarsag@npk.szombathely.hu  
Honlap: www.npk.sulinet.hu 

 : Németh Pál Kollégium 
 

 
Felvételét kérheti kollégiumunkba az a tanuló, aki szombathelyi középiskolába – kivételes 
esetben általános iskolába – nappali tagozaton felvételt nyert, vagy élsporttevékenységét 
szombathelyi egyesületben folytatja.  

A felvételi kérelmet közvetlenül a kollégiumba kell benyújtani. Leendő kilencedikes tanulók 
esetén a kollégiumi jelentkezéshez nem elegendő az iskolai jelentkezési lapon tett 
szándékjelzés, a kollégiumba külön jelentkezési lapot kell beadni.  

Az utóbbi években a jelentkezések száma meghaladta a felvehető tanulólétszámot.  

Határidőre (2021. május 15.) beérkezett jelentkezés esetén új diákok közül előnyben 
részesülnek azok a diákok, akik 9. évfolyamra nyertek felvételt vagy idősebb gyermek a 
családból kollégiumunk diákja, akik Szombathelyi Tankerületi Központ által fenntartott 
középiskolába nyertek felvételt vagy bejárásuk közlekedési szempontok miatt nehezített vagy 
sporttevékenységük indokolja a kollégiumi felvételt. 

Kollégiumunk személyre szabott törődéssel, családias hangulattal várja a diákokat. Nevelő-
oktató munkánkkal arra törekszünk, hogy a családjuktól távol lévő diákok számára otthonos 
légkört teremtsünk. 

Kiemelt feladatunk, hogy segítsük diákjainkat a lehető legjobb tanulmányi eredmény 
elérésében. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni képességek szerinti tanulásra, melyhez a 
következő támogatásokat adjuk: rendszeres tanórai segítség, felzárkóztató, tehetséggondozó 
foglalkozások, a motiváció erősítése és a tanulói felelősségtudat megteremtése. Kollégiumunk 
tanárai folyamatosan szakirányú segítséget adnak diákjainknak a másnapi és a vizsgákra való 
felkészüléshez. A másnapi felkészülés segítése mellett német, angol, orosz nyelvből, 
matematikából felkészítő és felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. 

Tanulmányi eredményünk 4,2 feletti. 

Kollégiumunk informatikai területen a 3D nyomtatási technika megismertetésére, a kapcsolódó 
tervező és kivitelező munka gyakorlására kínál lehetőséget diákjainak. 

Kiemelt feladataink közé tartozik a személyre szabott törődés, a tanulók komplex 
személyiségfejlesztése. Foglalkozásaink összeállításánál a feszültségoldásra és 
ismeretszerzésre egyaránt figyelmet fordítunk. Feladatunk, hogy az önállóságot, az 
alkalmazkodóképességet, a segítőkészséget, a csapatmunkára való képességet formáljuk, 
alakítsuk tanulóinkban. 
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2015 nyarán elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Tehetségprogramunkban 
pszichológus segíti a részt vevő diákok fejlődését (önismereti és önértékelési képességek, 
együttműködési készség fejlesztése, tanulási stílus beazonosítása, személyre szabott 
tanácsadás). 

A járványügyi készültség időszakában kollégiumunk a tanulást segítő programok biztonságos 
megszervezésére koncentrál, a szabadidős és közösségépítő programok csökkent számban 
kerülnek megszervezésre vagy elmaradnak. Bízunk benne, hogy a járványveszély hamarosan 
elmúlik és visszatér a megszokott, színes közösségi élet. 

Kollégiumunkban kondicionáló termek, asztalitenisz terem áll a tanulók rendelkezésére. 
Biztosítjuk a népszerű csapatsportok (röplabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás), a 
korcsolyázás, a tollaslabda és a sakk művelésének lehetőségét, valamint több, sporthoz 
kapcsolódó foglalkozáson vehetnek részt diákjaink.  

Hangszeres gyakorlásra lehetőséget zongorán tudunk kínálni, illetve helyet biztosítunk 
diákjainknak, hogy saját hangszeren gyakoroljanak. 

Együttműködő partnereink segítségével érzékenyítő programokat szervezünk diákjaink 
számára látás, hallás, mozgássérült emberekkel. Szemléletformáló programjaink keretében 
történik a kutyák bevonása pedagógiai munkánkba. 

Az épületben működő főzőkonyha napi három alkalommal meleg étkezést biztosít, melyet 
kedvezményes térítés ellenében vehetnek igénybe diákjaink a nyersanyagár és az áfa 
megfizetésével. A nagycsaládos, a tartós betegséget igazoló, a sajátos nevelési igényű és a  
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok 50%-os díjkedvezményt kapnak.  

Szakorvosi javaslat alapján tanulóink számára diétás étkezést tudunk biztosítani. Minden 
folyosón található jól felszerelt teakonyha, amelyben a tanulók maguk készíthetnek ételeket. 

A diákok napirendjének meghatározásakor törekszünk arra, hogy az iskolán kívüli 
napszakokban kellő idő jusson a pihenésre, kikapcsolódásra. Versenyszerűen sportoló diákjaink 
napirendjének megszervezésére kiemelt figyelmet fordítunk.  

Kollégiumunk nyitva tartása igazodik a szombathelyi középiskolák működéséhez, iskolai jelzés 
alapján megteremtjük diákjaink számára a rendkívüli nyitva tartás lehetőségét. 

A járványügyi készültség miatt kérjük a kollégiumunk iránt érdeklődőket, hogy elsősorban e-
mailben vagy telefonon keressék meg intézményünket!  Személyes megtekintésre csak a 
járványveszély megszűnését követően lesz lehetőség, előzetes egyeztetés után!  

 

Felvétel kérhető kollégiumunkba kitöltött kollégiumi jelentkezési lap visszaküldésével. 
Jelentkezési lap kérhető telefonon a 94/505-224 telefonszámon, a 
titkarsag@npk.szombathely.hu e-mail címen. Honlapunkról, Facebook oldalunkról a 
jelentkezési lap letölthető. 

 A 2021-2022. tanévre szóló jelentkezési lapokat 2021. május 15-ig szíveskedjenek 
eljuttatni a kollégiumba! 
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Dr. Vargha Gábor Kollégium 
Cím: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u.27.                 
Telefon: 06-94/554-310, 06-30/30-37-386 
Email: kolisztg@gmail.com 

 
 

A Dr. Vargha Gábor Kollégium (Szentgotthárdi III. Béla Kollégium néven is ismert) 2020. 
szeptember 1-től a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
tagintézménye. A vasútállomás és a buszpályaudvar közelében található. Két épületből áll, és 
egy viszonylag nagy udvar tartozik hozzá. Mindkét épület a 19. században készült, melyek 
építészetileg is értékesek.  

A kollégiumba felvételt nyerhetnek a szentgotthárdi iskolákba felvett tanulók. Azoknak a 
diákoknak is biztosítjuk a kollégiumi elhelyezést, akik valamely szentgotthárdi cégnél töltik 
szakmai gyakorlatukat. Az intézmény 44 férőhelyes, koedukált kollégium. A szakmai 
tevékenységéért a kollégiumvezető (tagintézmény-vezető) és két nevelőtanár felelős, akik nem 
csupán a szülői gondoskodást igyekeznek pótolni, hanem tanácsokkal és szakmai segítséggel 
támogatják a kollégistákat tanulmányaikban. Egyéni és kiscsoportos korrepetálásokon segítik a 
tanórákra való felkészülést. Törekednek arra is, hogy érzelmileg biztonságos hátteret 
nyújtsanak diákjaiknak, és kialakítsanak egyfajta napirendet. Segítik a tanulókat a 
beilleszkedésben, az önállóság, az alkalmazkodóképesség, a segítőkészség, a tolerancia 
gyakorlásában.  

Napi háromszori étkezést biztosítunk a tanulóknak, melyet kedvezményes térítés ellenében 
vehetnek igénybe a nyersanyagár és az áfa megfizetésével. A gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő, a nagycsaládos és a tartós betegséget igazoló diákok pedig további 50%-os 
díjkedvezményt kapnak. Az étkeztetést a Justfood Kft. végzi. 

A szabadidős tevékenység szervezésében a diákönkormányzat is szerepet vállal. A diákság által 
szervezett programok („Fióka”- avatás, Mikulásvárás, farsang, nőnap és fiúnap) nagyszerű 
lehetőség a szórakozásra. Szép hagyomány a kollégiumi búcsúztató is, melyet az iskolai 
ünnepség előtt rendezünk meg bensőséges, szinte családias hangulatban. Évente többször 
szervezünk vetélkedőket, részt veszünk különböző városi programokon. 

Kollégiumunkban kiemelt szerepe van az egészséges életmódra és mozgásra nevelésnek. 
Tapasztalataink mutatják, hogy a sport az egyik olyan tevékenység, melyet a diákok többsége 
szívesen űz. A kollégium udvara jó idő esetén biztosítja a mozgás lehetőségét. A főépület 
alagsorában a korábbi években konditermet alakítottunk ki. Ezen kívül évente több alkalommal 
szervezünk túrákat a környező magyar és ausztriai településekre.  

A kollégium pedagógiai programjában szerepel a művészettel és információs kultúrával való 
ismerkedés. A diákok többsége szívesen jár a kollégiumi és a városi filmklubba. A vetítés előtti 
rövid ismertetőt, bemutatót, az egyes alkotások megtekintése után rövid értékelést hallhatnak. 
A Rejtvényfejtő és játékkör a gondolkodó és játékos diákok társasága. Egyre újabb és nehezebb 
fejtörőket oldhatnak meg illetve szerkeszthetnek is a résztvevők, valamint különböző 
társasjátékok is az érdeklődők rendelkezésére állnak. 
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A felvételi eljárás törvényi háttere 
 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 
 

13. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai 
26. § (1) Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli 

felvételi eljárás keretében vehető fel. 
(2) A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a 

tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. 
(3) Az intézményvezető október 10-ig jóváhagyás céljából megküldi a fenntartónak a 

középfokú iskola által meghirdetendő tanulmányi területek tervezett létszámadatait. Ha a 
fenntartó öt munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor hozzájárulását megadottnak kell 
tekinteni. 

27. § (1) A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap és 
tanulói adatlap (a továbbiakban: felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani a középfokú 
iskolába és a Felvételi Központba. A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott időszakban kell benyújtani és elbírálni. 

(2) Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről 
a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények), 

vagy 
b) gimnázium, szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott 

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

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

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

felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében 
(ellenőrzőjében) szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredményekbe a 
magatartás és szorgalom értékelése, minősítése nem számítható be. 

(4) Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező tanulók 
szövegértési kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi 
feladatlapjai helyett helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat. 

(5) Ha a középfokú iskola a művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen hirdet felvételt, 
a (2) bekezdésben meghatározottak mellett további képességek, készségek meglétét is 
vizsgálhatja. 

28. § (1) Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai 
képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. 

(2)  
(3)  
(4) A szakiskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 

bizottsági szakvélemény alapján történhet. 
(5) Az (1)–(4) bekezdésben szereplő, valamint a 27. § (5) bekezdésben meghatározott 

szempontok vizsgálatának eredménye a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető 
tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet. 

(6) A felvételi eljárás költségei a szülőre, tanulóra nem háríthatók át. 
29. § (1) A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azok részére, akik 
a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba, 
b) a hat évfolyamos gimnáziumba, 
c) a középfokú iskola kilencedik évfolyamára 



102 

 

A felvételi eljárás törvényi háttere 
 
jelentkeznek. 
(2) A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a vizsgált kompetenciák és az iskolai 

évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A feladatlap-készítő 
bizottság elnökből és tagokból áll. A bizottságok elnökét az oktatásért felelős miniszter, tagjait 
a hivatal kéri fel. 

(3) A bizottság az elnök irányításával működik. Az elnök felelős a feladatlapok, javítási-
értékelési útmutatók szakszerű elkészítéséért, tartalmi és formai megfelelőségéért. 

(4) Amennyiben a gimnázium, szakgimnázium valamely tanulmányi területen felvételi 
eljárásában a jelentkezők számára egyik vagy mindkét tárgyból előírja a központi írásbeli 
vizsgát, az adott évfolyamra történő felvételi eljárás során köteles mindkét tárgyból meghirdetni 
és megszervezni azt. 

(5) A központi írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan gimnázium, szakgimnázium 
köteles elfogadni, amelyik előírta az adott központi írásbeli vizsgán való részvételt, függetlenül 
attól, hogy a jelentkező melyik iskolában vett részt a vizsgán. 

30. § (1) A középfokú felvételi eljárást az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet III. pontjában meghatározott, a középfokú 
intézmények felvételi információs rendszerében (a továbbiakban: KIFIR rendszer) kell 
lebonyolítani. A KIFIR rendszert a felvételi eljárás meghatározott szakaszaiban a felvételt 
hirdető középfokú iskoláknak, a központi írásbeli vizsgát szervező gimnáziumoknak, 
szakgimnáziumoknak, vagy az általános iskoláknak kell használniuk. Az információs 
rendszerben rögzített adatok hitelességéért annak az intézménynek az igazgatója felel, amelyik 
az adat rögzítésére jogosult. 

(2) A KIFIR rendszer tartalmának meghatározása és ellenőrzése a hivatal feladata. 
31. § (1) Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat 

a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről. 
(2) Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit 

arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell 
dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és 
a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük 
felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania. 

32. § (1) A hivatal szeptember 30-áig honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 
az adott tanévre vonatkozóan a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási 
formáját. 

(2) A középfokú iskola a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait az (1) bekezdés 
szerinti közlemény alapján állapítja meg, és október 20-áig rögzíti a KIFIR rendszerben. 

(3) A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, 
valamint a KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi. 

(4) A felvételi tájékoztató tartalmazza 
a) a középfokú iskola OM azonosítóját, feladatellátási helyenként a meghirdetett tanulmányi 

területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat, 
b) a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, 
c) a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül 

különösen a 27. § (2) bekezdésében szereplő szempontok alapján a teljesítmények 
értékelésének módját és figyelembe vételének arányait, 

d) a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat, 

e) ha az iskola szóbeli vizsgát vagy a 27. § (5) bekezdése szerinti képesség-, készségfelmérést 
szervez, a vizsga vagy a felmérés követelményeit, időpontját és helyét, 

f) ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó 
tájékoztatást, 
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g) ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a középfokú 

iskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a 
pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet a középfokú iskolai évfolyamokra. 

33. § (1) A középfokú felvételi eljárásban – a 27. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel – csak 
a hivatal által szervezett központi írásbeli vizsga tartható. 

(2) A tanuló a központi írásbeli vizsgára való jelentkezését a hivatal által e célra kiadott 
jelentkezési lapon a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig 
küldheti meg közvetlenül valamely általa választott, központi írásbeli vizsgát szervező 
intézménybe. 

(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a 
központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, 
valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, 
szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés 
kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató 
döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott 
eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a 
vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. 

(4) Az írásbeli vizsgát szervező intézmény a KIFIR rendszerben a tanév rendjéről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott időpontig rögzíti a vizsgázók jelentkezési adatait. A 
hivatal a rögzített adatok alapján állítja össze az intézmények számára az írásbeli vizsga 
feladatlapcsomagjait. 

34. § (1) A központi írásbeli vizsga a hivatal által megküldött feladatlapok megoldásából áll. 
A központi írásbeli vizsgát szervező iskola által biztonságos csomagolásban átvett 
feladatlapcsomagok kibontása a csomagon megjelölt időpontban háromtagú, a nevelőtestület 
tagjaiból álló bizottság előtt történik. A felbontás helyét, időpontját, a csomag – sértetlen vagy 
sérült, felbontott – állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

(2) A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatójának 
biztosítania kell a hivatal által működtetett elektronikus üzenetküldő rendszer folyamatos 
figyelemmel kísérését minden vizsganapon. A figyelemmel kísérést a vizsga kezdete előtt 
legalább harminc perccel meg kell kezdeni, és az írásbeli vizsgára meghatározott időtartam 
letelte után harminc percig kell folytatni. 

(3) A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatója a vizsgázókat 
az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén 
tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített és az iskola által 
kiértékelt dolgozatokat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének 
szabályairól. 

(4) A központi írásbeli vizsga során a vizsgaszervező iskola biztosítja a tanári felügyeletet. A 
vizsgateremben a tanulók ültetési rendjét úgy kell kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne 
zavarhassák és ne segíthessék. A vizsga során – a sajátos nevelési igényű, valamint a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére a 33. § (3) bekezdés 
alapján adott igazgatói engedélyben meghatározott eltéréssel – a feladatlap-készítő bizottságok 
által meghatározott, a hivatal honlapján közzétett, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 
szerinti jelentkezési határidőig nyilvánosságra hozott és az egyes feladatlapokon is feltüntetett 
segédeszközök használhatók. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb 
írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 

35. § (1) A vizsga dolgozatainak javítását a hivatal által kiadott javítási-értékelési útmutató 
alapján kell elvégezni. A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legkésőbb a vizsga 
napját követő napon a hivatal a honlapján közzéteszi. 
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(2) Az írásbeli vizsgát szervező intézmény a KIFIR rendszerben rögzíti a vizsgán való 

részvétel tényét, a 33. § (3) bekezdés alapján biztosított speciális körülményeket, a 
vizsgaeredményeket, valamint elvégzi az értékelő lapok előállítását, kinyomtatását, 
hitelesítését. 

(3) Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének 
jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel 
vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési 
útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek 
rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. 

(4) A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot 
(nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap 
végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő 
elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem 
benyújtási határideje jogvesztő. 

(5) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt 
be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat 
formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül 
írásban közli az észrevételt tevővel. 

(6) Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi 
észrevételét, az Nkt. 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak címezve, a vizsgát 
szervező iskolában kell benyújtani. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó 
dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak. 

(7)  
36. § (1) Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a hivatal által kiadott, a 

vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az 
igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon – közvetlenül 
tájékoztatja a vizsgázókat. 

(2) A gimnázium, szakgimnázium a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi 
teljesítményét az értékelőlap alapján állapítja meg. A felvételi dolgozat vagy annak másolata a 
jelentkezőtől nem kérhető. 

(3) A központi írásbeli vizsgán elérhető maximális pontszám a felvételi eljárás eredményének 
megállapításakor a felvételi eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény, 
összpontszám ötven százalékánál nem lehet kevesebb. 

(4) Ha a gimnázium, szakgimnázium a 27. § (4) bekezdése szerint helyben készített 
nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használ, az e feladatsorral elérhető maximális 
pontszám legfeljebb az írásbeli vizsgán elérhető maximális pontszám ötven százaléka lehet, a 
fennmaradó legalább ötven százalékot pedig a központilag kiadott egységes matematika-
feladatsor megoldása alapján kell számítani. 

37. § (1) Az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola 
szervezi meg. A felvételi lapokat – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – az általános iskola 
a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, 
és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. 

(2) Ha a kiskorú tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra 
jelentkezik, a felvételi lapjait a szülő is kitöltheti és a jelentkezési lapot közvetlenül megküldheti 
a felvételt hirdető gimnáziumba, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba. A szülő kérése 
alapján az általános iskola is megszervezheti a felvételi lapok kitöltését és továbbítását. 

(3) Ha a jelentkező nincs tanulói jogviszonyban, vagy tanulmányait külföldön végzi, a 
felvételi lapokat a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő tölti ki és a jelentkezési lapot a 
felvételt hirdető középfokú iskolába, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba küldi meg. 
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(4) A felvételi kérelmet a 27. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani. A felvételi lapok 

többszörözhetők. Ha a felvételi kérelmet nem az e rendeletben foglaltak szerint nyújtották be, 
a kérelemben érintett középfokú iskola szükség esetén a hiányok nyolc napon belüli pótlására 
szólítja fel a kérelem benyújtóját. E határidő elmulasztása jogvesztő. 

(5) A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá 
– ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen – a jelentkező írja 
alá. A felvételi lapokat az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskolának akkor 
is továbbítania kell, ha azt a jelentkező nem írja alá. Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői 
felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert 
a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, továbbá akkor sem, ha a szülő 
ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. A szülői 
felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség. A 
nagykorú, cselekvőképes személy felvételi lapjait a jelentkező írja alá. 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskola a tanuló felvételi lapjait, ha 
azt a külön élő szülő nem írta alá, abban az esetben is továbbítja, ha a gyermek továbbtanulásra 
való jelentkezéséről a gyámhatóság döntött, vagy a szülők a gyámhatósági eljárást nem 
indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülőt, hogy a köztük lévő vita 
eldöntése a gyámhatóság vagy a bíróság hatáskörébe tartozik. 

(7)  
38. § (1) Az általános iskola által előállított és a 37. § (5) bekezdése szerint aláírt felvételi 

lapokra az általános iskola további bejegyzést nem tehet. Indokolt esetben felhívja a tanuló, a 
szülő figyelmét a hiányzó, a hibás adatokra, továbbá kezdeményezi azok kijavítását. A 
jelentkezési lapnak az általános iskolai tanulmányi eredményekre vonatkozó részét – a 37. § 
(2)–(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – az általános iskola igazgatója 
aláírásával hitelesíti. 

(2) A jelentkező több jelentkezési lapot nyújthat be. Minden jelentkezési lapon egy iskola 
tüntethető fel. Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető. A 
jelentkezési lapokon a tanulmányi területnek a 32. § (2) bekezdése szerinti belső kódját minden 
esetben fel kell tüntetni. 

(3) A felvételi kérelem benyújtásához a jelentkező számára jelentkezési lapjai számától 
függetlenül két példányban tanulói adatlapot kell kiállítani. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni 
a kiállított jelentkezési lapok számát, több tanulmányi terület esetén feltüntetve azoknak a 
jelentkező által meghatározott rangsorát. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi 
területenként kell elvégezni. 

(4) A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói 
adatlapon feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg. 

(5) Az általános iskola a tanulói adatlap első példányának 37. § (1) bekezdés szerinti elküldése 
után a tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és a tanév végéig megőrzi oly módon, 
hogy ahhoz – az e rendeletben meghatározott módosítási lehetőségen kívül – ne lehessen 
hozzáférni. 

(6) Az általános iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
időszakban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen 
módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. 
A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem 
törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett középfokú iskolához 
újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható. Új 
tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, érintett középfokú iskolával 
történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába 
eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével 
a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói  
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adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak. A 37. 
§ (2)–(3) bekezdésében meghatározott esetekben a módosító tanulói adatlapot a jelentkező, 
kiskorú jelentkező esetén a szülő küldheti meg a Felvételi Központnak. 

(7) Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az igazgató írásban tájékoztatja a 
tanulót és a szülőt a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről. 

39. § (1) Ha a gimnázium, szakgimnázium szóbeli vizsgát szervez, a vizsga kérdései a Nat 
általános iskolai követelményrendszerére és a gimnázium, szakgimnázium pedagógiai 
programjában meghatározott a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre 
épülnek. 

(2) A szóbeli vizsgára a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
időszakban kerülhet sor. A 27. § (5) bekezdésében és a 28. § (1)–(4) bekezdésében 
meghatározott eljárásokat ugyanezen időszak végéig le kell zárni. A szóbeli vizsgákra a 
gimnázium, szakgimnázium legalább három napot köteles kijelölni. 

(3) A szóbeli vizsgán elérhető eredmény a felvételi eljárás eredményének megállapításakor a 
felvételi eljárás egészében megszerezhető összpontszám huszonöt százalékánál nem lehet több. 

(4) A szóbeli vizsga nyilvános, amelyet az iskola igazgatója indokolt esetben korlátozhat. 
40. § (1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási 
azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) 
bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige 
alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a 
jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. 

(2) A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott 
tanulmányi területre jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező (1) bekezdésben 
meghatározott azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért 
összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. 

(3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell 
részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 
területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az 
iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. 

(4) Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a nemzetiségi tanulmányi 
területeken a rangsorolás során előnyben kell részesíteni a felvételi feltételeknek megfelelő, az 
adott nemzetiséghez tartozó jelentkezőket. 

41. § (1) A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül 
tanulmányi területenként elkészíti a jelentkezők ábécésorrendbe szedett listáját (a 
továbbiakban: jelentkezők listája), és a KIFIR rendszerben a középfokú iskola számára 
elérhetővé teszi. 

(2) A középfokú iskola igazgatója a jelentkezők listájának felhasználásával tanulmányi 
területenként elkészíti az ideiglenes felvételi rangsort. Az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR 
rendszerben úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők listájában minden jelentkező neve mellé 
az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi 
követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell 
beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi 
kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával kell beírni. A középfokú iskola igazgatója az 
ideiglenes felvételi rangsorban – tanulmányi területenként – feltünteti a felvehető tanulók 
létszámát is. 

(3) A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követően a Felvételi Központ a KIFIR 
rendszerben kiegészíti a jelentkezők listáját. 
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(4) A jelentkezők listájának kiegészítése után a középfokú iskola igazgatója a (2) bekezdésben 

meghatározottak szerint, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
határidőig kiegészíti az ideiglenes felvételi rangsort, valamint tanulmányi területenként közli a 
felvehető tanulók számát. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a 
KIFIR rendszerből kinyomtatja, és minden oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzőjének 
lenyomatával ellátva megküldi a Felvételi Központnak. Ha a középfokú iskola igazgatója 
rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, és az ideiglenes felvételi 
rangsort a saját fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátva küldi meg a Felvételi 
Központ részére, a papíralapú hitelesítésre nincs szükség. 

(5) A Felvételi Központ a KIFIR rendszer segítségével az ideiglenes felvételi rangsorok 
alapján tanulmányi területenként elkészíti az egyeztetett felvételi jegyzéket. Az egyeztetett 
felvételi jegyzéken minden jelentkező esetében szerepel a felvételi kérelem elfogadásának vagy 
elutasításának ténye. Az egyeztetett felvételi jegyzék elkészítése során a Felvételi Központ a 
tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által 
meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói 
létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét 
nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Felvételi Központ a jelentkezőnek azt az 
adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, 
amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú 
iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van. 

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

42. § (1) A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig megküldi a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha 
a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is. 

(2) Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A felvételről szóló értesítést 
a 37. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott esetben a tanulónak, kiskorú tanuló esetében a 
szülőnek kell megküldeni, továbbá a 37. § (2) bekezdésben meghatározott esetben az általános 
iskolának is, ha a vele tanulói jogviszonyban álló tanuló a középfokú iskolába felvételt nyert. 

(3) A 37. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott esetben az elutasításról szóló értesítést nem 
kell megküldeni az általános iskolának, a jogorvoslati eljárás eredményéről pedig csak akkor 
kell az általános iskolát értesíteni, ha ennek eredményeképpen a tanuló a középfokú iskolába 
felvételt nyert. 

(4) Ha a középfokú iskola a benyújtott felvételi kérelmek és a felvételi eljárás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani 
az oktatást, köteles erről három munkanapon belül értesíteni a jelentkezőt, a fenntartót és a 
hivatalt. 

43. § (1) A középfokú iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló értesítések megtörténte 
után a következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

(2) Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középfokú iskolába az adott 
osztályba felvehető tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a 
rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a hivatalnak, amely a 
megküldött és összesített adatokat a honlapján közzéteszi. 

(3) A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt 
meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban 
több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A 
felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt. 

44. § (1) A Felvételi Központ legkésőbb a felvételi eljárás lezárását követő szeptember 15-
éig a személyes adatokat tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti. 
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(2)  
45. § (1) A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, 

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

(2) A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához 
kell benyújtania a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, amelyiknek a döntésével 
a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő nem ért egyet. 

(3) Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, 
hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a 
jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói 
jogviszonyban áll. A 37. § (2) bekezdésében leírt esetben csak akkor kell értesíteni az általános 
iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert. 

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

 
14. Felvétel az Arany János Tehetséggondozó Programba 

46. § Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulók a programba történő 
beválogatás után a jelentkezési lapjukat elküldik abba az „Arany János” programot indító 
iskolába, amelyikbe a pályázat elbírálása folyamán bekerültek. A programba jelentkező tanuló 
az adatlapján első helyen rangsorolja ezen iskola „Arany János” tanulmányi területét. A 
tanulónak jogában áll más iskolát, tanulmányi területet megjelölni, valamint a programba való 
jelentkezésével kapcsolatos döntését módosítani. A felvételi eljárással kapcsolatos időpontokat 
a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tartalmazza. 

 
15. Eltérő felvételi szabályok a szakgimnázium, szakiskola szakképzési évfolyamára és 

a készségfejlesztő iskolára 
47. § (1) (2)  
(3) Enyhe értelmi fogyatékos tanuló készségfejlesztő iskolába akkor vehető fel, ha a 

szakiskola előkészítő kilencedik évfolyamát sikertelenül teljesítette. 
 

16. A kollégiumi felvétel, az externátusi elhelyezés 
48. § (1) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránt külön kérelmet kell benyújtani. 
(2) A kollégiumban a jelentkezés, beiratkozás idejéről a kollégium igazgatója, vezetője dönt. 

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

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

(4) Az externátusi elhelyezés keretében – a lakhatási feltételek kivételével – a tanuló jogai és 
kötelességei azonosak a kollégiumba felvett tanuló jogaival és kötelességeivel. A lakhatási 
feltételekről a tanulónak kell gondoskodnia, ennek költségeit az iskola, a kollégium részben 
vagy egészben átvállalhatja. 

(5) A kollégium igazgatója vagy a kollégiumvezető a kollégiumi felvételi kérelem, 
externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is 
értesíti. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján került sor, a 
határozatot a gyámhatóság számára is meg kell küldeni. 
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27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről 
 
2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez 
 
A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János 

Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben 
 

 A B 
1. Határidők Feladatok 

2. 2020. szeptember 10. 
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba 
történő jelentkezésről. 

3. 2020. szeptember 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját. 

4. 2020. október 20. 

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

5. 2020. október 20. 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

6. 2020. október 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

7. 2020. október 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók 
szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a 
szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az 
iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek 
között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és 
gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés 
szerint kell továbbítania. 

8. 2020. november 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 
évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények jegyzékét. 

9. 2020. december 4. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany 
János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a 
pályázatban megjelölt – intézménybe. 

10. 2020. december 9. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 
időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a 
hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 
feladatlapigényüket. 

11. 2020. december 11. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 

benyújtása. 

12. 2021. január 22. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 
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13. 2021. január 23. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

14. 2021. január 23., 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 
évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára az érintett intézményekben. 

15. 2021. január 28., 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany 
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára; azoknak, akik 
az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

16. 2021. január 29. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

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

17. 2021. január 20. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása. 

18. 2021. február 8. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal 

által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

19. 2021. február 10. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 
Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott 
pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az 
oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes 
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

20. 2021. február 19. 

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

21. 
2021. február 23. – 

március 12. 
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

22. 2021. március 16. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

23. 2021. március 22–23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

24. 2021. március 24. 
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 

beküldött tanulói adatlap második példányát. 

A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

25. 2021. március 26. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 

hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben. 

26. 2021. április 9. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 

27. 2021. április 14. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a 

Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

28. 2021. április 23. 
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

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



111 

 

A felvételi eljárás ütemezése 
 

29. 2021. április 30. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

30. 2021. május 10–21. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

31. 
2021. május 10. – 
augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

32. 2021. május 21. 
A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

33. 2021. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál. 

34. 2021. június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
 


