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ELŐSZÓ

Tisztelt pályaválasztás előtt álló Olvasó!

Az Egri Tankerületi Központ Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának 2019/2020-
as tanévre szóló pályaválasztási kiadványát tartja a kezében. 

A középfokú továbbtanulás, a szakmaválasztás minden fiatal életében meghatározó 
döntés, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. A gyűjteménnyel célunk 
eligazítást adni az általános iskolát végző diákoknak, szüleiknek, illetve segítséget 
kínálunk azoknak a középiskolában végzőknek is, akik szakképzési lehetőséget ke-
resnek továbbtanulásukhoz megyénkben.   

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

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

A fiatalok életében a továbbtanulás, iskolaválasztás jelentős döntés, hiszen lezárul 
egy iskolai periódus és egyben megnyílik egy új tanulási szakasz. A továbbtanulás 
irányának minél jobb megválasztása olyan távlatot adhat a fiatalnak, ami meghatá-
rozó jelentőséggel bír az egész további életére.

A döntés meghozatala nem könnyű, hiszen számtalan körülményt kell mérlegelni, 
saját magával, képességeivel, érdeklődésével, irányultságával kapcsolatban, az in-
tézményi lehetőségekkel, a munka világába való kitekintéssel együtt. 

Reméljük, hogy a kiadvány hasznosan egészíti ki a pályaválasztási rendezvényeken, 
az iskolai nyílt napokon és pályaválasztási szülői értekezleteken szerzett informáci-
ókat.

Eredményes és sikeres továbbtanulást, szakmaválasztást kívánunk.

Ballagó Zoltán
igazgató

Egri Tankerületi Központ
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Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás

A pedagógiai szakszolgálati intézmények számára a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint 
a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI 
rendelet határozza meg.
Célunk:
A pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló diákokat készségeik és képességeik 
feltárásával támogassuk a megfelelő döntés meghozatalában. A tanácsadás során 
segítjük a tanulókat, hogy a saját érdeklődésüknek és a munkaerő-piaci igényeknek 
megfelelő pályát, szakmát válasszanak. 
Feladatunk:
A tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, 
és ennek eredményeképpen pálya-, és iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás igénybe 
vétele különösen a középfokú iskolaválasztás, a középfokú iskola utáni továbbtanu-
lás, iskolaváltás, pályakorrekció, fakultációválasztás esetén indokolt.
Szolgáltatásaink:
A megfelelő pályaválasztáshoz elegendő információval kell rendelkeznünk önma-
gunkról és a körülöttünk lévő szakmákról. Az önismeret bővítésében a pályaválasz-
tási döntést előkészítő foglalkozásaink és a pszichológiai szaktanácsadásunk ad 
segítséget. A szakmákról a pályaleírások, a pályaismereti foglalkozásaink nyújtanak 
információkat. Az életúttervezés pedig a célhoz vezető út megtervezésében, a dönté-
sek előkészítéséhez ad segítséget.
• Információnyújtás: 

Oktatási és szakképzési intézményekről és képzésekről, továbbtanulási 
lehetőségekről felvételivel kapcsolatos teendőkről
Tanulói tájékoztatók, szülői értekezletek tartása
Pályaválasztási nap az iskolában (7. évfolyamon)
Időszakosan megjelenő „Pályaválasztási KISOKOS pedagógusok részére” 
elektronikus kiadvány készítése
Évente megjelenő „Középiskolai pályaválasztási tájékoztató” kiadvány 
készítése

• Egyéni pedagógiai tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanács-
adás)

• Egyéni komplex tanácsadás (iskolaválasztási tanácsadás pszichológiai 
felmérés alapján)

OM azonosító:   101898
Cím:     3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Telefonszám:   06 36 411-986
E-mail:    palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com
Honlap:   www.hmpedszakszolgalat.hu 
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Igény esetén 7. osztályos tanulók számára pályaválasztási napokat, kiscsopor-
tos foglalkozásokat tartunk iskolai keretek között.
Célunk a tanulók önismeretének mélyítése, az érdeklődési területeik és a képessé-
geik tisztázása, de nem célja a közvetlen iskolaválasztási döntés.

A pályaválasztási napok keretében gyakorlati feladatokkal, kérdőívekkel, illetve 
képességvizsgáló tesztekkel segítjük a tanulókat, hogy képessé váljanak megfo-
galmazni erősségeiket és az esetleges hiányosságaikat, ezzel is ösztönözve őket a 
pályaválasztást előkészítő önismereti munka megkezdésére. 

A foglalkozások során bemutatásra kerül a jelenlegi iskolarendszer, mely többek 
között tartalmazza a gimnáziumok, szakgimnáziumok és a szakközépiskolák sajá-
tosságait és jellemzőit. 

Munkánk során nagy hangsúlyt kap a pályaismeret folyamatos bővítése, ahol a 
tanulók minél több pályát, szakmát megismerhetnek. Igény esetén, programhoz 
kapcsolódóan, üzemlátogatások szervezésében is segítjük az osztályokat.
Foglalkozásaink alkalmával játékokon és tevékenységeken keresztül bővül a tanu-
lók önismerete és pályaismerete, mely elengedhetetlen, a számukra legmegfele-
lőbb szakma megtalálásához.
Pályaválasztási szülői értekezlet, pályaválasztási fórumok:
A pályaválasztási szülői értekezletünk összefoglalja és bemutatja az iskolaválasztá-
si- és továbbtanulási lehetőségeket, a középfokú oktatási intézmények rendszerét 
és jellemzőit, a fontosabb felvételi stratégiákat (ideális rangsor), továbbá tájékozta-
tást nyújt a szülőknek a beiskolázással, a felvételi eljárással kapcsolatos teendők-
ről. 
Egyéni pedagógiai pályaválasztási tanácsadás:
Igény esetén a 8. osztályos tanulók részére személyes beszélgetéssel nyújtunk 
segítséget, a továbbtanulási döntés meghozatalában, illetve a felvételi straté-
gia kialakításába (pl. ideális jelentkezési sorrend). 
Az egyéni pedagógiai iskolaválasztási tanácsadást külső helyszínen az iskolában is 
biztosítunk, ahol lehetőséget adunk egy rövid információs tanácsadó beszélgetésre 
vagy a szülővel közös tanácsadó beszélgetésre. Ezáltal lehetőséget nyújtunk arra, 
hogy a tanulók kétszemélyes helyzetben feltegyék azokat a kérdéseket, melyek 
tisztázásával közelebb juthatnak iskolaválasztási, pályaválasztási döntésük megho-
zatalához. 

Azoknak a tanulóknak, akik nagyon bizonytalanok döntésükkel kapcsolatban, 
hiányos az önismeretük vagy a pályaismeretük, vagy több segítségre lenne szüksé-
gük, a szülővel közösen is részt vehet pályaválasztási tanácsadásunkon, melynek 
helyszíne a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye Eger, Bem 
tábornok utca 3. és Gyöngyösön a Dr. Puky Árpád u. 5-7. Fsz. 3. előzetes időpont 
egyeztetés szükséges a 36/411-986-os telefonszámon vagy e-mailen.
Pályaválasztási pszichológiai szaktanácsadás:
A pszichológus által végzett tanácsadást egyénileg, a gyermek (szülői hozzájá-
rulással) vagy a szülő kérésére végezzük a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Egri Tagintézményében (Eger, Bem tábornok utca 3.) és Gyöngyösön a Dr. Puky Árpád 
u. 5-7. Fsz.3 sz. alatti tanácsadó irodánkban. Ennek során pszichológiai képességvizs-
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gáló tesztekkel, személyiségtesztekkel és érdeklődésvizsgáló eljárásokkal segítjük az 
önismeret elmélyítését. A pályaismeret bővítésével és a képzési információk átadá-
sával bővített tanácsadói beszélgetések pedig segítik a személyiségéhez illő pálya 
megtalálását.
Jelentkezés:
• Telefonon 36/411-986 elérhetőségen
• E-mailben a palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com e-mail címen
Nyitva tartás:
A nyitva tartás rugalmas, tekintettel arra, hogy a feladat-ellátás egy része az iskolák-
ba kihelyezetten történik, ahol az iskolák külön felkeresésére, igénybejelentésére 
helyszíni tanácsadást is végzünk. A központban történő egyéni ellátáshoz a szülő-
vel/tanácskérővel előzetesen egyeztetett időpont szükséges. 
Pályaválasztást segítő honlapok:
www.eletpalya.munka.hu  (tesztek, kérdőívek, filmek, szakmaleírások)
www.felvi.hu (középiskolásoknak egyetemi, főiskolai továbbtanulás)
www.kir.hu  (középiskolai intézmények országos adatbázisa)
www.szakmavilag.hu
https://www.nive.hu/
http://palyanet.hu/
http://szakkepesites.hu/szakiranytu/
http://szakkepesites.hu/
http://tehetsegprogram.tehetseg.hu/
http://szakkepesites.hu/okj/szakmacsoport_index
Elérhetőségeink:
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Eger, Bem tábornok utca 3.  36/411-986
Gyöngyös, Dr. Puky Árpád u. 5-7. Fsz.3
E-mail cím: palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com
Honlap: www.hmpedszakszolgalat.hu

MUNKATÁRSAK
Egerben:
Tresó Kinga pszichológus
Boldog Beáta szakvizsgázott tanácsadó pedagógus
Borsné Horváth Edina szakvizsgázott tanácsadó pedagógus
Tajtiné Lesó Marianna Györgyi szakvizsgázott tanácsadó pedagógus
Gyöngyösön:
Ivády Tímea szakpszichológus 
Federics Ibolya szakvizsgázott tanácsadó pedagógus

Tanácsadóink várják az érdeklődő tanulókat és szüleiket, ha a továbbtanulás-
hoz, pályaválasztáshoz segítséget igényelnek.
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Határidők Feladatok

2018. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany 
János Tehetséggondozó Programba, az Arany János 
Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiu-
mi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

2018. szeptember 30.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyil-
vánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 
területeinek meghatározási formáját

2018. október 20.

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

2018. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra 
kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2018. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos 
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

2018. 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.

2018. december 7.

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 meg-
jelölt – intézménybe.

2018. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 
pályázatok benyújtása.

2018. december 12.

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 feladat-
lapigényüket. 

FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS 
HASZNOS INFORMÁCIÓK

Határidők és feladatok
2. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez
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2019. január 18.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkezőkkel.

2019. január 19. Az általános felvételi eljárás kezdete.

2019. január 19., 10.00

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

2019. január 24., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolya-
mos 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.

2019. január 25.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2019. január 28. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok 
benyújtása.

2019. február 7.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények 
a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli 
eredményéről a tanulókat.

2019. február 8.

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

2019. február 18.

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.)

2019. február 18. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntar-
tott rendészeti szakgimnáziumokba.

2019. február 21. –március 
14.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében. 

2019. március 18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2019. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az ál-
talános iskolában.
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2019. március 25.

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.

2019. március 28.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sor-
rendben.

2019. március 28.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídpro-
gramot a következő tanévtől megvalósító középfokú 
intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az 
általános iskolákat.

2019. március 28.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, val-
amint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szak-
képzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító 
középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a 
Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

2019. április 9. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti 
a jelentkezettek listáját.

2019. április 12.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rang-
sort a – Hivatal által meghatározott módon – megküldi a 
Hivatalnak.

2019. április 23.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések 
és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a 
középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2019. április 30.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelent-
kezőknek és az általános iskoláknak.

2019. április 30. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba 
történő pályázatok benyújtása.

2019. május 6–17.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál 
kevesebb tanulót vettek fel.

2019. május 6. – augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 
írhat ki.

2019. május 17.
A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi 
eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 
kérelmekről.

2019. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 
eljárás befejezése a fenntartónál.
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2019. június 17.

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

2019. június 20–22.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a 
Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola 
igazgatója által meghatározott időben.

2019. július 24. – augusztus 9.

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

2019. augusztus 1–31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntar-
tott rendészeti szakgimnáziumokba.

2019. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídpro-
gramra.

A gimnázium 4, 6 vagy 8 - nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt - évfolyammal 
működik. A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás folyik. A 
gimnáziumi tanulmányokat lezáró közép vagy emelt szintű érettségi vizsga, egyben 
a felsőoktatási intézményekbe történő felvételi vizsga része is.

A szakgimnázium (2016. szeptember 1-től) szakmai érettségi végzettséget ad 
és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai 
továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készít fel. A 9-12. évfolyam elvégzése 
után a diákok szakmai érettségit tesznek. Ezen képzés időtartama 4 év. Ezután az 
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyamon - ahol 
szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik – szerzik meg a tanulók az adott 
szakképzettségről a bizonyítványt. Így pl. az érettségit követően egy év alatt techni-
kusi szakképesítés szerezhető; ekkor a képzés 4+1 éves.

A szakközépiskola (2016. szeptember 1-től)  képzési időtartama 3 év. A 3 éves 
szakmai képzést és közismereti képzést követően komplex szakmai vizsgát tesznek 
a tanulók, és így szerzik meg az adott szakképzettségről a bizonyítványt. Ezután 
dönthet úgy a tanuló, hogy továbbtanul a szakközépiskolában és érettségit szerez 
egy két éves érettségire felkészítő képzés keretében. Ebben az esetben a tanuló 
négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit, így a képzés időtartama 
összesen 3+2 év lesz.

Iskolatípusok
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A Tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, ame-
lyekre a tanuló jelentkezni kíván. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, 
ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. Mivel a Tanulói adat-
lap csak a Felvételi Központ zárt rendszerébe kerül be adatfeldolgozásra, ezért a 
középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki hányadik helyen jelölte 
meg az adott iskola valamelyik tanulmányi területét.

Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az 
adott középfokú iskola tanulmányi területeit kell egymás után a sorrend elején 
feltüntetni. Ezt követik a második iskola tanulmányi területei, és így tovább.

Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor 
azonos típusú tanulmányi területeket kell feltüntetni a sorrend elején, amelyek 
természetesen más-más iskolákban vannak. A tanulmányi terület sorrend a tanuló 
választásának megfelelően tetszés szerint megadható, erre vonatkozóan semmi-
lyen előírás nincs. Ha több tanulmányterület felvételi követelményeinek is megfe-
lelt a tanuló, akkor a sorrendben előrébb lévő helyen kerül beiskolázásra.

A biztosabb továbbtanulás érdekében azonban célszerű több intézménybe jelent-
kezni, mert a kisszámú tanulmányi terület megjelölése kockázatot jelent! A 
választott iskola elutasító döntése esetén ugyanis már csak a rendkívüli felvételi 
eljárás időszakában van lehetőség olyan új iskolát keresni, ahol még maradt betöl-
tetlen hely.

Jelentkezési sorrend fontossága

Jogorvoslati lehetőségek a középfokú 
felvételi eljárás során

A szakiskola (2016. szeptember 1-től) a sajátos nevelési igényű tanulókat készíti 
fel szakmai vizsgára. A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatá-
rozott szakképesítések körében - a sajátos nevelési igény jellegétől függően - a 
szakképzési kerettanterv vagy a speciális kerettanterv szerint folyhat szakképzés. A 
szakiskolában az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.

A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának 
fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyel-
mét, hogy a döntés ellen - az Nkt. 37. §-a alapján - jogorvoslattal élhet. 
A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához 
kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet.
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Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem jutott be középfokú 
iskolába, akkor használja ki a 2019. május 06. után kezdődő rendkívüli felvételi 
időszakot! Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfo-
kú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. Az elektronikus felvételi 
rendszer segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, 
ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, tájékoz-
tatásul közzéteszi a www.oktatas.hu honlapon. 
A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellené-
re is kötelező az iskolaválasztás!

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-
hézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú 
felvételi eljárás szempontjából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban Nkt.) 4.§ 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű (SNI), 
illetve az Nkt. 4.§ 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulókra (jelen tájékoztatóban, a továbbiakban SNI/
BTMN tanulók) vonatkoznak.

Az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális körülmények az Nkt 51 § (5) bekezdésé-
ben, a speciális értékelési szabályok az Nkt. 56. §-ában leírtak szerint kerülnek meg-
határozásra. A feltételek meghatározásakor az illetékes megyei vagy járási szakértői 
bizottság által kiadott – a felvételi eljárás ideje alatt még érvényben lévő – szakértői 
véleményben foglaltak az irányadóak.

Az SNI/BTMN tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

A középfokú beiskolázásban részt vevő SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális 
felvételi követelményeket minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg 
határozza meg. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a 
középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, és külön a hozzá jelentkező SNI/
BTMN tanulók esetében a saját felvételi eljárásában alkalmazott speciális értékelési 
szabályokat. 

Az SNI/BTMN tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkez-
dése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd 
be kívánja adni a jelentkezését (választott iskola), milyen − az SNI/BTMN tanulókra 

A rendkívüli felvételi eljárás

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

részvétele a középfokú felvételi eljárásban
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vonatkozó − speciális felvételi szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában 
tudják eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen fon-
tos ez abban az esetben, ha a választott iskola felvételi eljárása során kéri a közpon-
ti írásbeli vizsga eredményeit. 

Amennyiben a választott iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli 
vizsgát, az SNI/BTMN tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való je-
lentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával, azt, hogy a helyi speciális szabályok és a 
szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli 
vizsgán, vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is elbírálja majd 
a felvételi jelentkezését. Az SNI/BTMN tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak 
alapján a választott iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha 
az SNI/BTMN tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli felmen-
tését kap, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett – ennek 
az iskolának a felvételi eljárása során – más módon mérik fel a tanuló tudását, és 
bírálják el felvételi jelentkezését. Több választott iskola esetében ez iskolánként 
más és más lehet. 

Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a 
központi írásbeli vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, 
hogy a februári felvételi jelentkezés időpontjáig elképzelései, szándékai megvál-
toznak, és mégis szüksége lesz a központi írásbeli vizsga eredményére. A felvételiző 
tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mivel annak 
eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a választott 
középiskolákba. Akár intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli 
vizsga eredménye alapján, vagy az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó helyi, speciális 
értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását. 

A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba az központi írásbeli vizs-
gát lebonyolító iskolába adják be, amelyik számukra a legkényelmesebb. Az írás-
beliztető iskola kiválasztása független attól, hogy később a tanuló melyik iskolába 
kíván majd felvételizni (választott iskola). Éppen ezért nincs értelme annak, hogy 
az SNI/BTMN tanuló az írásbeliztető iskolától kérje a központi írásbeli vizsga alóli 
felmentést, az írásbeliztető iskola a felmentést – az írásbeli vizsga eljárásának 
keretében – nem is adhatja meg. 

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

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

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

az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz hasz-
nálata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak 
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Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program és 
Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és 
az Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Program a felsőfokú tanulmányok 
folytatásához, az érettségi megszerzéséhez, illetve a szakmaszerzéshez nyújtanak 
komplex – pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális – támogatást hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók számára. A prog-
ramokról azok honlapjai adnak bővebb tájékoztatást: www.ajtp.hu; www.ajkp.hu; 
www.ajkszp.hu.

Arany János Tehetséggondozó Program
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a 
hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban 
tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfo-
kú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki tanulói jogvi-
szonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, 
amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és az alábbi feltételek valamelyikének 
megfelel:
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (Gyvt.) alapján hátrányos helyzetű vagy - rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, vagy

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

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

Továbbtanulást támogató ösztöndíjak
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• a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási 
formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő 
jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, vagy

• a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti javaslata alapján rászorult.
Felvételi módja
• A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban 

(2019. január 18-án, illetve pótló válogatási eljárás során 2019. január 25-én) 
- egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek 
részt, ahol egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket 
vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. 

• A tanulóknak emellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző 
tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intéz-
ményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program kere-
tében a felvételüket kérik. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi 
és egy matematikai feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév 
rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2019. január 19. 10 óra (pótló központi 
írásbeli felvételi vizsga 2019. január 24. 14 óra).

A program résztvevői lakóhelytől függetlenül valamennyien kollégisták lesznek!
Pályázni a hiánytalanul kitöltött űrlapok beküldésével lehet, amelyek a program-
ban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu).
A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiu-
mok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely 
szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a 
központi írásbeli vizsgára 2018. december 7-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga 
jelentkezési lapja 2018. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlap-
ján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, 
amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 
első helyen kéri a felvételét.
A pályázatot legkésőbb 2018. december 11-ig (a postára adást igazoló bélyegző 
dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.
A pályázat eredményéről 2019. február 8-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.
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Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium
OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság u. 2.

Tel: 36/324-808
www.szilagyi-eger.hu

Programfelelős: Antal Andrea

Neumann János Gimnázium,  
Szakgimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.

Tel: 36/536-070, 36/325-311
www.nejanet.hu 

Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak átfogó célja a hátrá-
nyos és halmozottan hátrányos, kiemelten a roma tanulók esélyegyenlőségének 
elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma-, érettségi- és diplomaszerzési 
esélyeinek javítása. 

Az Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai: az Út a középiskolába, az Út az 
érettségihez és az Út a szakmához, valamint az Út a diplomához alprogramok.

Az Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokban való 
részvételre az a tanuló pályázhat, aki:
• halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
• védelembe vett, vagy
• családba fogadott, vagy
• átmeneti nevelésbe vett, vagy
• ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
• utógondozásban, vagy
• hátrányos helyzetű.

1. Út a középiskolába alprogram
Az Út a középiskolába alprogram célja az adott tanévben 7-8. évfolyamon tanuló 
diákok felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Az alprog-
ram keretében a tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai-
ban és a pályaválasztásban. Az alprogram keretében a tanuló minimum 7 000 Ft/
hó, maximum 14 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül az elért tanulmányi eredmény 
függvényében. (Tájékoztató kisfilm a https://utravalo.tkki.hu oldalon érhető el.) 

2. Út az érettségihez alprogram
Az Út az érettségihez alprogram célja az adott tanévben érettségit adó képzésben 
9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7-12. 
évfolyamon, vagy a két tanítási nyelvű, vagy a nyelvi előkészítő évfolyammal 
induló oktatásban 7-13. évfolyamon, továbbá a  szakközépiskola érettségi vizsgá-
ra felkészítő 12-13. évfolyamain  tanuló hátrányos helyzetű diákok támogatása a 
középiskola befejezése érdekében. A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár 

 „Útravaló Ösztöndíjprogram” 
esélyteremtő alprogramok

Heves megyében, a program keretében az alábbi középiskolákba kérhetik a 
tanulók felvételüket:
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segíti tanulmányaiban, és felkészíti a sikeres érettségire. Az alprogram keretében a 
tanuló minimum 8 000 Ft/hó maximum15 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül az elért 
tanulmányi eredmény függvényében. (Tájékoztató kisfilm a https://utravalo.tkki.hu 
oldalon érhető el.) 

3. Út a szakmához alprogram
Az Út a szakmához alprogram célja a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a 
szakiskolai szakképző 9-11. évfolyamain, vagy a szakiskola valamely szakképző évfo-
lyamán tanuló diákok sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek 
leküzdése. A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és 
felkészíti a szakmaválasztásra.  Az alprogram keretében a tanuló minimum 7 000 Ft/
hó maximum 13 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül az elért tanulmányi eredmény függ-
vényében. (Tájékoztató kisfilm a https://utravalo.tkki.hu oldalon érhető el.) 

4. Út a diplomához alprogram
Az alprogram ösztöndíj- és önköltség-támogatási komponensből áll. Az esélyteremtő 
program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/
cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez 
jutásának támogatása.

A két komponensből álló program az alábbiak szerint pályázható:
Ösztöndíj támogatási komponens: melynek keretében 135 000 Ft/félév vissza nem 
térítendő, szabadon felhasználható támogatás igényelhető a 2018/2019. tanév I. vagy 
I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2018. szeptember 1.  és 2019. június 30. 
közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik. 

Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik.

Önköltség-támogatási komponens: melynek keretében önköltségtámogatás igényel-
hető a 2018/2019. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2018. szep-
tember 1. és 2019. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató 
önköltsége mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév 
összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a Pályázati kiírásban megha-
tározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.
Újdonság, hogy a program keretében pályázhatnak a felsőoktatási szakképzés-
ben résztvevő, a fenti feltételeknek megfelelő hallgatók is!

5. Út a tudományhoz alprogram

Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjának célja a természet-
tudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdek-
lődést mutató tanulók tehetséggondozása. Az alprogram a tehetségek szakszerű 
támogatását vállaló köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok és a ter-
mészettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt 
érdeklődést mutató, legalább 10. évfolyamos középiskolai, szakiskolai tanulók tehet-
séget mutató diákok együttműködésére épít. 

A folyamatos szakmai kapcsolattartás, információcsere kialakítása, a kutatási prog-
ramok és azok széleskörű megismertetése részére internetes portál áll rendelkezésre: 
https://www.emet.gov.hu/hatter_l/ut_a_tudomanyhoz.
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Azon tanulók, akik általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, ám nem 
nyertek felvételt középfokú oktatási intézménybe, illetve azok a tanulók, akik lega-
lább az általános iskola hat osztályát elvégezték, és az adott tanévben betöltik a 15. 
életévüket, pályázhatnak a Köznevelési Híd programba.

A Hídprogramok segítséget kívánnak nyújtani a tanulóknak a középfokú neve-
lés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, a munkába álláshoz, valamint 
az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.

Híd I. program
A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú neve-
lés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, 
valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez. 

Az a tanköteles korú tanuló, aki 8 osztállyal rendelkezik, de középfokú iskolába 
nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. 
programban folytatja.

Híd II. program
Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, nem fejez-
ték be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15. életévüket, 
az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. 

Megszűnt tanulói jogviszony esetén (tehát nem tanköteles korú jelentkező eseté-
ben) a tanuló felvételét kiskorú esetén a szülő, nagykorú esetén a tanuló maga 
is kezdeményezheti.

A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás, tanulásra motivál, fejleszti az egyes 
szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, rész-szakképesítés meg-
szerzésére készít fel.

A Szakképzési Hídprogram 2 évfolyamos képzési idejű, melyről a szervező iskola 
alapfokú végzettséget igazoló tanúsítványt, sikeres komplex szakmai vizsgáról 
pedig rész-szakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki. 

A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakközépiskolai szakképzési 
évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére. A Szakképzési 
Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap.

Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok



23

Magyarországon az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az 
iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a tanulók szá-
mára, mely elméleti és gyakorlati képzésből áll. A duális képzésben az oktatás az 
iskola és a gyakorlati képzést biztosító szervezet mint gyakorlati képzőhely között 
megosztva történik. A gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés során közvetleneb-
bül és eredményesebben tudja közvetíteni a munka világának elvárásait. 

A szakgimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában szakképzési évfolyamon 
tanuló diák és a gazdálkodó szervezet között a gyakorlati képzés lefolytatására 
tanulószerződéses jogviszony jöhet létre az alábbiak szerint. 

Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki iskolai rendszerű szakképzésben magyar-
országi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében 
tanul, és a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pálya-
alkalmassági követelményeknek megfelel. 

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

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

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

követő továbbfoglalkoztatása. 

A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. A tanu-
lószerződést a gyakorlati képzőhely köti a tanulóval, de csak a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamara iktatásával és ellenjegyzésével érvényes.

A tanulószerződést, a tanulószerződés módosítását és felmondását írásba kell fog-
lalni. Tartalmát a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják. 
A tanuló egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet. A tanu-
lószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerződés 
keretében vehet részt.

Tanulószerződés
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Divatszakmát? Mi ezzel a probléma?

A kamara kiemelt figyelmet és anyagi erőket koncentrál a fiatalok pályaorientálására, 
mivel úgy látjuk, hogy se a tanároknak, se a szülőknek, se a diákoknak nincs valódi 
ismerete az egyes szakmák korszerű tartalmáról, a munkahelyekről, a gazdaság mun-
kaerőigényéről, a piacképes szakmákról. 

A gazdaság szereplői előtt egyre inkább felértékelődnek a szakmájukat magas szinten 
művelő, önállóan dolgozni képes, megbízható, jól képzett szakmunkások.

A HKIK  pályaorientációs tevékenységének célja, hogy egyrészt fölvállaljuk a tájékoz-
tatást, másrészt hogy megfordítsuk a téves folyamatokat, és azokat is bevonjuk a 
szakmaválasztók körébe, akik jelen pillanatban információhiány, ill. téves kép alap-
ján nem vállalják föl a szakmatanulást. 

A tanulószerződéses duális gyakorlati képzéssel bér és jövendő munkahelyet is 
kaphat a szakképzésben tanuló.

A tanulószerződés, a szakképzési évfolyamon tanuló és a gazdálkodó szervezet szer-
ződéses alapdokumentuma a tanuló gyakorlati képzésére. 

A tanulószerződés megkötésével mire vállal kötelezettséget a gazdálkodó szerve-
zet?

A szakképzési évfolyamra járó tanulóval kötött tanulószerződéssel a gazdálkodó szer-
vezet, a szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésének és nevelésének biztosítására 
vállal kötelezettséget. 

Milyen kötelezettségei keletkeznek a szakképző iskolai tanulónak a tanulószer-
ződés megkötésével?
• A szakképző iskolai tanuló köteles részt venni a kötelező foglalkozásokon és 

szakmai gyakorlaton;
• Köteles a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartani, a gyakorlati képzés-

re, feladatelsajátításra vonatkozó utasításokat végrehajtani;
• Köteles a szakmai gyakorlati ismereteket képességeinek megfelelően elsajátítani;
• Köteles a gazdálkodószervezetnél érvényben lévő munkabiztonsági, egészség-

ügyi és munkavédelmi előírásokat betartani; 
• A rábízott eszközöket az előírásoknak megfelelően kell használnia, azok állagát 

meg kell óvnia;

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  
PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSAI, TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉGE

Egy jó szakma felér egy diplomával
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• Köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a gazdálkodó szervezet jogos 
gazdasági érdekeit nem veszélyezteti;

• Köteles hiányzásait igazolni

Hol és melyik szervezet közreműködésével kell a tanulószerződést megkötni?

A tanulószerződés, melyet a tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő, illetőleg a gyám be-
leegyezésével) és a cég köt, a területileg (megyei) illetékes gazdasági kamara ellenjegy-
zésével válik hitelessé. A hivatalos tanulószerződés nyomtatvány a területileg (megyei) 
illetékes gazdasági kamara honlapjáról letölthető, www.hkik.hu, oktatás-képzés 
menüpont alatt.

A tanulószerződést (a szerződés megkötését, módosítását, megszüntetését) a kamara 
tartja nyilván. 

Miért jó a tanulónak, ha hiányszakmát tanul?

A tanuló, a szakma megszerzését követően sokkal, nagyobb eséllyel indulhat a munka-
erőpiacon, mert a hiányszakma meghatározása az adott régióban felmerülő munkaerő 
kereslet alapján történt. Lehetőség adódhat arra, hogy a gyakorlati képzést biztosító 
vállalkozás továbbfoglalkoztatja, már mint munkavállalót.

A gyakorlatigényes kiemelten támogatott szakmákban a tanulók szakiskolai ösztön-
díjat kapnak!

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

2016. szeptember 1-től Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj
Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként 
egységesen 10.000,-Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdő-
dően az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlageredmény függvényében változik.
A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók kétféle esetben és időben jogosul-
tak a szakiskolai ösztöndíjra:

Tanulmányi átlag Ösztöndíj
2,51 és 3,0 10 000 Ft/hó
3,01 és 3,5 15 000 Ft/hó
3,51 és 4,0  20 000 Ft/hó
4,01 és 4,5 27 000 Ft/hó
4,51 és 5,0  35 000 Ft/hó

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

• az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tar-
tozó hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés esetében a szakmai vizsgára 
felkészítő 14. évfolyamon. 
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Szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény:

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

Tanulmányi átlag Ösztöndíj
3,01 és 3,5 20 000 Ft/hó
3,51 és 4,0 30 000 Ft/hó
4,01 és 4,5 40 000 Ft/hó
4,51 és 5,0  50 000 Ft/hó

Hiány szakképesítések voltak a 2018/19 tanévben

1. Abroncsgyártó 34-543-01
2. Autószerelő 54-525-02
3. Bányaművelő 34-544-02
4. Cukrász 34-811-01
5. Erdészeti szakmunkás 34-623-01
6. Gépgyártástechnológiai technikus 54-521-03
7. Gépi forgácsoló 34-521-03
8. Gyakorló ápoló 54-723-02
9. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 54-723-03
10. Ipari gépész 34-521-04
11. Karosszérialakatos 34-525-06
12. Kőműves 34-582-14
13. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34-582-09
14. Mechatronikai technikus 54-523-04
15. Mezőgazdasági gépész 34-521-08
16. Női szabó 34-542-06
17. Pék 34-541-05
18. Szakács 34-811-04
19. Szociális gondozó és ápoló 34-762-01
20. Villanyszerelő 34-522-04

Diplomázz munkatapasztalattal, felsőoktatási duális képzésben!

A műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok kép-
zési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon lehetőség van a felsőok-
tatásban is duális képzésre jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy a hallgató és a gyakorlati 
képzését vállaló vállalkozás Hallgatói szerződést köt egymással, illetve az elméleti 
képzést végző felsőoktatási intézmény és a vállalat közösen együttműködve végzik 
a hallgatók oktatását.
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A duális felsőoktatási képzésben a hallgatók az elméleti ismereteik mellett valós 
munkatapasztalatot szereznek a képzésben résztvevő szakmai partnereknél, 
valódi munkahelyen elmélyítik, gyakorlati praktikákkal, módszerekkel ismerked-
nek meg, már a főiskolai/egyetemi éveik alatt megszerzik a munkaerőpiac által 
elvárt készségeket, megismerik a szakterületükön működő vállalkozások kultúráját, 
valódi gyakorlati környezetben szocializálódnak, szakmai kapcsolatrendszert 
építhetnek ki.

A duális képzési rendszer nyitott, abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet 
a hallgató és a vállalat is, a munkaszerződés felmondásának vonatkozó törvényi 
előírásai figyelembe vételével.

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés két szakaszból áll:

1. Az állami, általános felvételi eljárásból mely semmiben nem különbözik a 
nem-duális szakokra való jelentkezéstől, amelynek keretében a jelentkező az ál-
talános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra 
az állami felvételi eljárásban.

2. Egy vállalati felvételi szakaszból, mely a felvételi jelentkezés beadása előtti 
időszakban a vállalat és a hallgatók között történik, célja az előszűrés, kiválasztás 
a hivatalos felvételi jelentkezés előtt. A kiválasztás, a személyes interjúk lebonyolí-
tása HR-es és mérnök munkatársak közös munkájával történik.

A felvételi tájékoztatóban minden évben január 31-ig kerül feltüntetésre a 
meghirdetett, „hagyományos”, nem duális formájú szakok mellett lábjegyzetben, 
amennyiben a szak duális formában is indul, valamint a vállalati partnerek is felso-
rolásra kerülnek (januárig a felsőoktatási intézmények honlapján lehet tájékozódni, 
várhatóan mely szakok indulnak duális formában).

A jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is 
meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban. 

Amennyiben a duális formájú szakra szeretne a jelentkező felvételt nyerni, úgy ezzel 
párhuzamosan fel kell, hogy vegye a kapcsolatot a felvételi tájékoztatóban az 
adott szak mellett feltüntetett egy vagy több vállalati partnerrel. Több vállalat 
esetén a jelentkező választja ki a számára legszimpatikusabb(ak)at. A vállalat a 
honlapján feltünteti elérhetőségét, és saját, vállalati felvételi eljárásának részleteit.

A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati 
felvételi eljárásban. A vállalat legkésőbb minden évben július 3-áig tájékoztatja 
a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről (tehát, hogy számára megfelel-e a 
jelentkező).

A jelentkezőnek – sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárásának tudatában 
– még ideje és lehetősége van, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési 
sorrendjét – a besorolási döntés (ponthatár húzás) időpontját megelőző 14. napig 
terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosíthassa. A sikertelen vállalati fel-
vételi eljárás nem érinti az általános felvételi eljárást, nem befolyásolja a ponthatár 
húzás eredményét.
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A vállalati kiválasztási folyamat lépései

1. Előszűrés önéletrajz, motivációs levél alapján:

 - Tanulmányok - Középiskolai tantárgyak eredményei - Nyelvismeret - Szakképesítés - 
Tudományos, művészeti, sport, stb. eredmények - Érdeklődés, hobbi, motiváció 

2. Személyes kiválasztási nap elemei:

 - Készségek mérése - Képesség teszt (logikus gondolkodás, térbeli látásmód) - Pszi-
chológiai teszt - Értékelő központ gyakorlatok – Idegen nyelvi felmérés írásban és 
szóban - Személyes interjú 

Tervezd meg az életed, gondolkodj életpályában! – mi a kamarában segítünk 
ebben!

A pályaorientációnak és pályaválasztásnak az életpálya-tervezés részeként segíte-
nie kell a fiatal és a szülő által meghozott tudatos és racionális döntést. A munka-
erőpiacról, szakmákról kapott élményszerű tájékoztatás, bemutató régóta hiányzik 
az oktató-nevelő munkából. A munka világával, vállalatvezetőkkel, vállalkozókkal 
való személyes találkozás lehetősége a fiatalok – szülők - tanárok közössége számá-
ra egy tudatos életpálya tervezés gondolatát indíthatja el, jó ösztönzést és megerő-
sítést jelentenek. 

Mi a következőkkel tudunk segíteni:
• 10-15 perces szakmabemutató filmek a gazdaság által igényelt szakmák-

ról, melyekben megyei cégek szakemberei mutatják be közérthető módon 
egy-egy szakmacsoport szépségét, perspektíváját a fiatalok számára az alábbi 
területeken:

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

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

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

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

• Tanulószerződési lehetőségek megismertetése
• Napközis tábor szervezése, melynek fő célja a szakmák megismerése, kipró-

bálása
• „Iparos nap”, mely során egy táborban egy nap alatt vetélkedőket, szakmabe-

mutatókat tartunk
• Pályaorientációs tájékoztató kiadvánnyal: „Mi a pálya?!” Pályaorientáci-

ós kiadvány, mely 33 szakma bemutatását tartalmazza. Pályaválasztásról 
mindenkinek, szülőknek, diákoknak. Tájékoztató mindazoknak, akik pályavá-
lasztás előtt állnak. 

Kapcsolat, információ

Weblap: www.hkik.hu
Facebook: HKIK Pályaválasztás

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.  

Tel.: 06 36 429-612,429-613, 429-614, Fax: 06 36 323-615
Kapcsolattartó: Zahoreczné Kun Krisztina – 118 mellék

e-mail: krisztina.zahorecz@hkik.hu

HKIK Gyöngyösi Kirendeltség 
Cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 7. 

Tel./fax: 06 37 600-075
Kapcsolattartó: Tóth Gabriella

e-mail: gyongyos@hkik.hu

HKIK Hatvani Kirendeltség

Cím: 3000 Hatvan, Horváth M. út 18. 
Tel.: 06 37 540-969, fax: 06 37 540-968
Kapcsolattartó: Turiné Szanyi Kinga

e-mail: hatvan@hkik.hu
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Pályaválasztási nyílt napok a 2018-19. tanévben
Nyílt nap-tár

Andrássy György Katolikus Közgazdasági  
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 
Cím: 3300 Eger, Klapka Gy. u 7.

Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 14.   8.00-12:00 óra között
• 2018. november 20.   8.00-12:00 óra között
• 2018. november 21.   8.00-12:00 óra között

Az esetleges regisztrációról az iskola honlapján tájékozódhatnak.
Igazgatói / beiskolázási tájékoztató szülők és tanulók számára:
2018. november 20. 17:00 óra

Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 
Cím: 3300 Eger, Iskola u. 3.

Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 16. 9:00-12:00 óra között

Tartalma: szakiskola látogatása, tájékoztató a képzésről, bemutató (kerti munkás 
OKJ 3462202 és textiltermék-összeállító OKJ 2154202 rész-szakmák), kollégiumi 
elhelyezés lehetőségének ismertetése.

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

Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 28-án 8:00-13:00 óra között.
Az Európai Szakképzési Héten 2018. november 7-én 8:00-12:00 óra között Nyitott 
műhelyek rendezvény lesz.

Egri Dobó István Gimnázium
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 19.
Nyílt napok, tájékoztatók:    2018 november 7. 14:30 óra-tól (kb 1.5 óra)

Egri iskolák
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Óralátogatás a 8. osztályosoknak
• 2018. november 10.
• 2018. november 15.
Délelőtt (kb. 4 óra) tanórák látogatása.
Regisztráció a honlapon (www.dobo-eger.sulinet.hu)
Beiskolázási tájékoztató: 
• 2018. november 6. 17:00 óra (kb. 1 óra)
• 2018. november 12. 17:00 óra (kb. 1 óra)
Az indítandó tagozatok bemutatása elsősorban szülők részére.

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
Cím: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.
Nyílt napok, tájékoztatók:
Óralátogatás a 8. osztályosoknak
• 2018. november 9.
• 2018. november 23.

Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Muvészeti
Iskola és Pedagógiai Intézet 
Cím: 3300 Eger, Barkóczy út 5.
Nyílt napok, tájékoztatók:
2018. november 16. 10:00 órától (6 évfolyamos gimnázium)
• Általános tájékoztató
• Bemutatkozik a kisgimnázium
• Nyitott tanterem (tanórák látogatása érdeklődés szerint)
• Személyes tájékoztató (igény szerint)
2018. november 23. 10:00 órától (4 évfolyamos gimnázium)
•  Általános tájékoztató
•  Bemutatkoznak a tagozatok (ének, rajz, informatika, angol, fizika)
•  Nyitott tanterem (tanórák látogatása érdeklődés szerint)
•  Személyes tájékoztató (igény szerint)
2018. december 7. 10:00 órától (4 évfolyamos gimnázium)
•  Általános tájékoztató
•  Bemutatkoznak a tagozatok (ének, rajz, informatika, angol, fizika)
•  Nyitott tanterem (tanórák látogatása érdeklődés szerint)
•  Személyes tájékoztató (igény szerint)
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Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
Cím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. október 25.  10:00 órától 
• 2018. november 7.  10:00 órától 
• 2018. november 26.  10:00 órától
• 2018. december 12.  10:00 órától
• 2019. január 14.  10:00 órától

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Széchenyi István utca 17.
Nyílt napok, tájékoztatók:
8. évfolyamosok számára:
• 2018. november 19-20-21.  08:55 órától óralátogatások
4. évfolyamosok számára:
• 2018. november 26.   08:55 órától óralátogatások
A nyílt napokra előzetes regisztráció szükséges az intézmény honlapján.
Igazgatói tájékoztató:
8. évfolyamosok számára:
• 2018. november 19-20-21.  08:00 óra
4. évfolyamosok számára:
• 2018. november 26.  08:00 óra

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari
Szakgimnázium és Szakközépiskola  
Cím: 3300 Eger, Mátyás király út 165.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 14. 12:00 órától 
• 2018. december 4. 12:00 órától 
• 2019. január 9.
Egyéni látogatás egyeztetéssel lehetséges.

Kontawig Műszaki Szakközépiskola 
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 30.  09:00 órától
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Témája: 
• igazgatói tájékoztató a meghirdetett szakmai ágazatokról és tanulmányi terü-

letekről;
• az egyes tanulmányi területek, tagozatok bemutatkozása
• (fizikai-kémiai kísérletek, katonai bemutatók, nyelvórák);
• az iskola szaktantermeinek, laborjainak, gyakorlati termeinek bemutatása.
• Egyéni látogatás egyeztetéssel lehetséges.

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára 
Cím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 14.  9:00–13:00 óra között 
• 2018. december 5.  9:00–13:00 óra között

Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Rákóczi út 48.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 7-8.  8:00 órától
• 2018. november 21-22. 08:00 órától
• 2019. január 9.  14:00 órától
Tájékoztató:
8:00, 9:00, 10:00 és 11:00 órakor az iskola oktatási és képzési struktúrájáról, tájékoz-
tató a AJTP-ról, a két tanítási nyelvű gimnáziumi képzésről, a nyelvi előkészítőkről, 
tagozatokról.
8 órakor a hat osztályos gimnáziumi képzésről. Délelőtt óralátogatásokra van lehe-
tőség.
Igazgatói / beiskolázási tájékoztató szülők és tanulók számára - AJTP NYÍLT NAP
Előadások: 2018. november 8-án 9:00 és 11:00 órakor

Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
Cím: 3300 Eger, Pásztorvölgy út 25
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 22.
Előzetes regisztráció nem szükséges
Tájékoztató szülők és tanulók számára: 2018. november 22.  8:10 és 10:05 órakor  
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Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást 
Végző Iskola és Kollégium •
Cím: 3300 Eger, Szalapart utca 81.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2019. február 9.  9:30-12:00 óra között
Tájékoztató az elsajátítható szakmai modulokról, a képzés szerkezetéről, képek a 
szakmai órákról, majd intézménybejárás.

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 95/A.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 8. 
• 2018. december 6. 
• 2019. január 10.

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Ifjúság u. 2
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. október 16.  09:00 órától
• 2018. november 22.  09:00 órától
A programok a gimnázium aulájában kezdődnek. 09:00 órától általános tájékozta-
tó, 10:00 órától a tanulók szaktárgyi órákat tekinthetnek meg, illetve a szülőknek 
AJTP tájékoztató. Ezt követően a kollégiumi élettel ismerkedhetnek meg az érdek-
lődő diákok és szüleik.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 30.  09:00 órától
Témája: 
• igazgatói tájékoztató a meghirdetett szakmai ágazatokról és tanulmányi terüle-

tekről
• az egyes tanulmányi területek, tagozatok bemutatkozása (fizikai-kémiai kísér-

letek, katonai bemutatók, nyelvórák)
• az iskola szaktantermeinek, laborjainak, gyakorlati termeinek bemutatása
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Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium
Cím: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 27.  08:45-12:00 óra között - hatvani iskoláknak
• 2018. november 28.   08:45-12:00 óra  között - vidéki iskoláknak
Az óralátogatáshoz előzetes regisztráció szükséges, bejelentkezni az iskola e-mail 
címén kell: bajzagim@gmail.com

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 29.  14:00 órától
Előzetes regisztráció szükséges.
Igazgatói / beiskolázási tájékoztató szülők és tanulók számára:
• 8 évfolyamos képzésről - 2018. november 27.  17:00 óra között
• 4 évfolyamos képzésről - 2018. november 28.   17:00 óra között

Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Cím: 3000 Hatvan, Vécsey Károly utca 2/a
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 5-9.  08:00–14:00 óra között

Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája 
Cím: 3000 Hatvan, Csaba vezér út 6.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 19. – 2018. november 23.

Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
Cím: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 20.  8:00 órától

Hatvani iskolák

Gyöngyösi iskolák
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Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Cím: 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 9.

Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola
Cím: 3200 Gyöngyös, Koháry út 2.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. december 3.  09:00-12:00 óra között
Csoportok látogatása esetén kérjük előzetes bejelentkezésüket.
Telefon: 06 37 300-580

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola
Cím: 3200 Gyöngyös, Katona J. u. 4.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 12-14.  08:00–13:00 óra között
Telefonos bejelentkezés szükséges. Telefon: 06 37 311-953

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium
Cím: 3200 Gyöngyös, Thán Károly út 1.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 26-30.  08:00–12:00 óra között
kb. 1,5 óra (30 perc tájékoztató, és kb. 60 perc labor és tanműhely látogatás) A labo-
rok, tanműhelyek bemutatása kis csoportokban történik.Kérjük az érdeklődőket, 
hogy jelezzék látogatási szándékukat a 06 37 505-102-es telefonszámon.

Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
Cím: 3300 Füzesabony, Ifjúság út 17.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 13.  08:00 órától
• 2018. november 30.  08:00 órától

Füzesabonyi iskola



37

Eötvös József Református Oktatási Központ
Cím: 3360 Heves, Dobó út 29.
Nyílt napok, tájékoztatók:
Gimnázium – 4 évfolyamos képzés:
• 2018.november 20-21.   9:00-11:30 óra között
Szakgimnázium – Rendészet és közszolgálat ágazat:
• 2018. november 20-21.  9:00-11:30 óra között
Szakgimnázium – Agrár gépész ágazat:
• 2018.november 14.  9:00-11:00 óra között
Szakközépiskola:
abroncsgyártó • cukrász • eladó • épület- és szerkezetlakatos
kőműves • mezőgazdasági gépész • női szabó
• 2018. november 13.   9:00-11:00 óra között
Tájékoztató szülői értekezlet és az iskola bemutatása az érdeklődő szülőknek:
• 2018. november 8.  16:00-18:00 óra között
Az iskola bemutatásával összekötött karácsonyi vásár: 
• 2018. december 8.   10:00-13:00 óra között

Hevesi iskolák

Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola 
Cím: 3360 Heves, Hunyadi János utca 24.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 22.   14:00–15:00 óra között
Kerti munkás rész-szakképesítés évfolyamainak bemutatása.

Egri SZC Március 15. Középiskolája és Kollégiuma 
Cím: 3024 Lőrinci, Kastélykert
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 29.  9:00-11:00 óra között
• 2018. november 30.  9:00-11:00 óra között

Lőrinci Iskola
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AM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Cím: 3232 Mátrafüred, Erdész u. 12.
Szakmai programokkal egybekötött nyílt nap:
• 2018. október 18.  10:00 órától
Nyílt hét: 2018. november 12-15.

AM ASzK - Pétervásárai Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégium
Cím: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2018. november 14.  10:00-12:00 óra között
• 2018. december 5.  10:00-12:00 óra között
10:00 - Általános tájékoztató, választható szakmák ismertetése
(mezogazdasági gépésztechnikus, mezogazdasági gépész, lovász, kertész, pék)
10:40 - Tanudvaron
• Gyakorlati képzés bemutatása
• Gépbemutató
• Ifjú traktoros cím megszerzése (traktorvezetés oktatóval)
• Legerősebb mezőgépész verseny (traktorkerék-görgetés)
• Én kis kertem (zöldség-, gyümölcs- és magfelismerő verseny)
11:45 - Kollégium bemutatása (3250 Pétervására, Szabadság tér 30.)

Mátrafüredi Iskola

Pétervásárai iskola



Egerben
HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI
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Andrássy György Katolikus Közgazdasági 
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Tervezett képzési formák bemutatása

OM azonosító: 031619
Igazgató: Rozmán Éva
Pályaválasztási felelős: Pércsi Edit

Cím: 3300 Eger, Klapka György u. 7.
E-mail: titkarsag@andrassy-eger.hu
Honlap: www.ekszi.hu
Tel.: 06 36 510-060

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

gimnázium + 
nyelvi előkészí-
tő (angol vagy 

német)
0001 4+1 év 32 fő

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Közgazdaság szak-
macsoport, közgaz-

daság ágazat 

Pénzügyi – 
számviteli 
ügyintéző

0002 54 344 01

4 + 1 év nyel-
vi előkészítő 
(angol vagy 

német)

32 fő

Vendéglátás, turisz-
tika szakmacsoport 

turisztika ágazat 

Turisztikai 
szervező, érté-

kesítő
0003 54 812 03

4 év + 1 év 
két tanítási 
nyelvű kép-
zés (angol)

32 fő

Kereskedelem- 
marketing, üzleti 

adminisztráció 
szakmacsoport, 

közlekedés, 
szállítmányozás és 

logisztika ágazat

Logisztikai és 
szállítmányo-
zási ügyintéző 0004 54 841 11 4 év 32 fő

Gimnázium

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)
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Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Közgazdaság szakma-
csoport, közgazdaság 

ágazat  

Pénzügyi – számvi-
teli ügyintéző 54 344 01 1 év 26 fő

Kereskedelem- marke-
ting, üzleti adminiszt-
ráció szakmacsoport, 
közlekedés, szállítmá-

nyozás és logisztika 
ágazat

Logisztikai és 
szállítmányozási 

ügyintéző 54 841 11 1 év 26 fő

Érettségire épülő szakképzés

Felvételi követelmények szakonként

A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik osztályosok számára szerve-
zendő általános felvételi eljárás rendjével. A felvétel elbíráláskor az alábbiakat 
vesszük figyelembe:
• Általános iskolai eredmény 7. osztály év végén és 8. osztály első félévében 

magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból 
(25-25 pont)

• A központi írásbeli felvételi vizsgák (magyar nyelv és matematika) eredményét 
(50-50 pont)

• A szóbeli meghallgatás eredményét (30 pont)
• A rangsort  felvételi eljárás során szerzett pontok alapján állítjuk fel

Nyílt napok időpontja

2018. november 14. 8.00-12.00,   2018. november 20. 8.00-12.00, 
2018. november 21. 8.00-12.00 
 
Pályaválasztási tájékoztató: 2018. november 20. 17.00

Felvételi vizsgák időpontja

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 19. 10.00 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 24. 14.00 óra
Szóbeli felvételi vizsga: 2019. február 25-27. 14.00 óra

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német, francia, orosz, olasz
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SNI tanulókra vonatkozó információk

• Iskolánk alapító okiratában hallássérült (közepes nagyothallásig, hallásukat 
műtéti úton helyreállított, hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált) 
tanulók és beszédfogyatékos (nyelvfejlődési zavar, orrhangzós beszéd, folya-
matos beszédzavar) sajátos nevelési igényű diákok integrált nevelését, oktatá-
sát vállalta. 

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

• Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során - a szakértői véleményben foglal-
tak alapján - az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: 
 - időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indo-
kolt esetben megnövelhető) 
 
 - az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz hasz-
nálata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak 
szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során) 
 
 - a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véle-
ményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípu-
sokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető 
maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be). 

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

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

Kollégiumi férőhelyek száma

100 fő 



43

Egri Arany János Általános Iskola, 
Szakiskola és Kollégium

OM azonosító: 031461
Igazgató: Dr. Naár Zoltánné
Pályaválasztási felelős: Borosné Tóth Erika

Cím: 3300 Eger, Iskola u. 3.
E-mail: egriarany@gmail.com
Honlap: www.aranyiszi.hu
Tel.: 06 36 412-149

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Mezőgazdasági
Kerti munkás 

rész-szakképe-
sítés

0001 2162201
3 év

9/E, 9. 10. 
évfolyam

7 fő

Könnyűipari

Textilter-
mék-összeállí-
tó rész-szakké-

pesítés

0002 2154202
3 év 

9/E, 9. 10. 
évfolyam

7 fő

Szakiskola (volt speciális szakiskola)

Iskolánkban felvételi vizsga nincs, viszont Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges. A tanulóknak kollégiumot, ingyenes tankönyvet, kedvezményes étke-
zést, bérlettérítést biztosítunk.

2018. november 16.

Angol

Tanulásban akadályozott, enyhe értelmiségi tanulók számára.

Kollégiumi férőhelyet minden felvett tanuló számára biztosítunk.

Tervezett képzési formák bemutatása

Felvételi követelmények szakonként

Nyílt napok időpontja

Idegennyelv oktatás

SNI tanulókra vonatkozó információk

Kollégiumi férőhelyek száma
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Tervezett képzési formák bemutatása

OM azonosító: 203035
Igazgató: Uzelman Tamás
Pályaválasztási felelős: Bózsóné Szabó Ágnes

Cím: 3300 Eger, Kertész út 128.
E-mail: bginfo@bgeger.hu
Honlap: www.bgeger.hu
Tel.: 06 36 312-166

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési időtar-
tam

Felvehető 
létszám

gépészet 
ágazat 

Az érettségivel 
megszerezhe-
tő végzettség: 

Gyártósori gépész, 
az ötödik évet 

követően megsze-
rezhető végzettség: 
Gépgyártástechno-

lógiai technikus

1011

31 521 10
ötödik 

évet kö-
vetően

54 521 03

4 év középisko-
lai évfolyam

(+1 év szakképző 
évfolyam)

17 fő

közlekedésgé-
pész ágazat

Az érettségivel 
megszerezhető 

végzettség: Építő- 
és anyagmozgató 

gép kezelője 
[Emelőgépkezelő 
(kivéve targonca) 

szakmairány]; 
az ötödik évet 

követően megsze-
rezhető végzettség: 
54 525 02 Autósze-
relő vagy előzetes 

tanulmányok 
beszámításával 54 

525 01 Autóelektro-
nikai műszerész

1012

32 582 02
ötödik 

évet kö-
vetően

54 525 02
vagy 

előzetes 
tanul-

mányok 
beszámí-
tásával

54 525 01

4 év középisko-
lai évfolyam

(+1 év szakképző 
évfolyam)

34 fő

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, és Kollégiuma

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)
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Szakközépiskola (volt szakiskola)

építőipar 
ágazat

Az érettségivel 
megszerezhető 

végzettség: Digitá-
lis műszaki rajzoló 

az ötödik évet 
követően megsze-

rezhető végzettség:
Magasépítő tech-

nikus

1013

52 481 01
ötödik 

évet kö-
vetően

54 582 03

4 év középisko-
lai évfolyam

(+1 év szakképző 
évfolyam)

17 fő

Szakmacsoportok/ 
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési  
időtartam

Felvehető 
létszám

Faipar szakmacso-
port Asztalos 1110 34 543 02

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Gépészet szakma-
csoport Autógyártó 1111 34 521 01

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

15 fő
ZF csoport

Gépészet szakma-
csoport

Épület- és szer-
kezetlakatos 1112 34 582 03

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Építészet szakma-
csoport

Festő, mázoló, 
tapétázó 1113 34 582 034

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Gépészet szakma-
csoport

Gépi forgá-
csoló 1114 34 521 03

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

15 fő
ZF csoport

Gépészet szakma-
csoport

Gépi forgá-
csoló 1115 34 521 03

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő
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Gépészet szakma-
csoport Hegesztő 1116 34 521 06

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Közlekedés szakma-
csoport Járműfényező 1117 34 525 03

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Közlekedés szakma-
csoport

Karosszériala-
katos 1118 34 525 06

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Építészet szakma-
csoport Kőműves 1119 34 582 14

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Gépészet szakma-
csoport

Központifűtés- 
és gázhálózat 
rendszersze-

relő 

1120 34 582 09

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Könnyűipar szak-
macsoport Női szabó 1121 34 542 06

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Elektrotechni-
ka-elektronika 
szakmacsoport

Villanyszerelő 1122 34 522 04

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Gépészet szakma-
csoport

Víz-, csa-
torna- és 

közmű-rend-
szerszerelő 

1123 34 582 12

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

14 fő

Gépészet szakma-
csoport

Mechatroni-
kus-karban-

tartó
1124 34 523 01

3 szakképzési 
+ 2 érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

16 fő
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Felvételi követelmények szakonként

Felvételi vizsgát nem szervezünk. 
A felvételi sorrend kialakításának elvei:
Tanulmányi eredmény (7. év végi és 8. első félévi tanulmányi átlag magyar nyelv és 
irodalomból, történelemből, idegen nyelvből, matematikából, fizikából, kémiából, 
biológiából, földrajzból).

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német

Egyéb információ

A 1114 kódszámú gépi forgácsoló szakmára és a 1111 autógyártó szakmára felvételt 
nyert tanulók gyakorlati képzése tanulószerződéssel a ZF Hungária Kft. tanműhe-
lyében kerül megszervezésre 9. évfolyamtól kezdődően.
A szakmai beiskolázás feltétele az egészségügyi alkalmasság és a fenntartó által 
engedélyezett létszám megléte. A festő, mázoló, tapétázó szakma esetében pályaal-
kalmassági követelményeknek kell megfelelni, melyet írásbeli teszttel mérünk. 
Az előzetesen felvételt nyert, de orvosilag nem alkalmas tanulók részére az iskola 
egyéb képzési rendszerében a szabad férőhelyek mértékéig továbbtanulási lehető-
séget kínál fel.

Nyílt napok időpontja

2018. november 28. szerda 
08:00 órától - Eger, Kertész u. 128.

SNI tanulókra vonatkozó információk

Kollégiumi férőhelyek száma

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési 
igényű tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók tudnak részt venni iskolánk-
ban a középfokú felvételi eljárásban (kivétel 1114 kódszámú gépi forgácsoló és a 
1111 autógyártó szakma).

 150 fő
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Egri Dobó István Gimnázium

OM azonosító: 031599
Igazgató: Csontosné Mészáros Katalin
Pályaválasztási felelős: Hornyákné Csörgő Ágnes

Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 19.
E-mail: titkar@dobo-eger.sulinet.hu
Honlap: www.dobo-eger.sulinet.hu
Tel.: 06 36 312-717

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

biológia emelt 
óraszámú képzés 1001 4 év 15 fő

idegen nyelvi 
emelt óraszámú 

képzés
1003 4 év 30 fő

általános tanter-
vű képzés 1004 4 év 45 fő

matematika 
és fizika vagy 

informatika emelt 
óraszámú képzés

1005 4 év 15 fő

magyar nyelv 
és irodalom és 

történelem emelt 
óraszámú képzés

1006 4 év 15 fő

6 évfolyamos 
képzés 1021 6 év 30 fő

Gimnázium

Felvételi követelmények szakonként

BIOLÓGIA EMELT ÓRASZÁMÚ KÉPZÉS, IDEGEN NYELVI EMELT ÓRASZÁMÚ KÉPZÉS:
A biológia és az idegen nyelvi emelt óraszámú csoportokba jelentkezőknek központilag 
szervezett általános tantervű egységes írásbeli magyar nyelvi és matematika felvé-
teli vizsgát, valamint az általános iskolai tananyagra épülő, a választott tagozatnak 
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megfelelő tantárgyi szóbeli felvételi vizsgát (biológia vagy angol) kell tenniük. A szóbeli 
felvételi vizsga témakörei és mintafeladatai iskolánk honlapján is megtekinthetők.
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és a szóbeli és írás-
beli felvételi vizsgák eredménye alapján alakítjuk ki.

Hozott pontok: 
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett 
érdemjegyeket vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:
• Magyar irodalom
• Magyar nyelv
• Történelem
• Matematika
• Idegen nyelv
Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján.

Szerzett pontok: 
• A központilag szervezett egységes magyar nyelv írásbeli felvételi vizsgán maxi-

mum 50 pont szerezhető.
• Maximális felvételi pontszám a magyar nyelv és irodalom – történelem emelt 

óraszámú csoportban: 100 pont

MATEMATIKA-FIZIKA VAGY INFORMATIKA EMELT ÓRASZÁMÚ KÉPZÉS:
A matematika – fizika vagy informatika emelt óraszámú csoportba jelentkezőknek 
központilag szervezett általános tantervű egységes írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük 
matematikából.
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi 
vizsga eredménye alapján alakítjuk ki.

Hozott pontok: 
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett 
érdemjegyeket vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:
• Magyar irodalom
• Magyar nyelv
• Történelem
• Matematika
• Idegen nyelv
Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján.

Szerzett pontok: 
• A központilag szervezett egységes matematika írásbeli felvételi vizsgán maxi-

mum 50 pont szerezhető.
• Maximális felvételi pontszám a matematika – fizika vagy informatika emelt 

óraszámú csoportban: 100 pont
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - TÖRTÉNELEM EMELT ÓRASZÁMÚ KÉPZÉS: 
A magyar nyelv és irodalom – történelem emelt óraszámú csoportba jelentkezőknek 
központilag szervezett általános tantervű egységes írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük 
magyar nyelvből.
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi 
vizsga eredménye alapján alakítjuk ki.

Hozott pontok: 
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett 
érdemjegyeket vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:
• Magyar irodalom
• Magyar nyelv
• Történelem
• Matematika
• Idegen nyelv
Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján.

Szerzett pontok: 
• A központilag szervezett egységes magyar nyelv írásbeli felvételi vizsgán maxi-

mum 50 pont szerezhető.
• Maximális felvételi pontszám a magyar nyelv és irodalom – történelem emelt 

óraszámú csoportban: 100 pont

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ KÉPZÉS: 
Az általános tantervű csoportba jelentkezőknek központilag szervezett általános tan-
tervű egységes írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából.
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi 
vizsga eredménye alapján alakítjuk ki.

Hozott pontok: 
Hozott pontok számításakor az általános iskola 7. év végén és 8. félévkor szerzett 
érdemjegyeket vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:
• Magyar irodalom
• Magyar nyelv
• Történelem
• Matematika
• Idegen nyelv
Így maximum 50 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján.

Szerzett pontok: 
• A központilag szervezett egységes magyar nyelv és matematika írásbeli fel-

vételi vizsga eredményéből a diák számára kedvezőbb eredményű dolgozat 
pontszámát vesszük figyelembe, így maximum 50 pont szerezhető.
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• Maximális felvételi pontszám az általános tantervű csoportban: 100 pont

HATÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 
A 6 évfolyamos képzésben a jelentkezőknek központilag szervezett egységes írásbeli 
magyar nyelvi és matematika felvételi vizsgát kell tenniük.
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi 
vizsga eredménye alapján alakítjuk ki.

Hozott pontok: 
Hozott pontok számításakor az általános iskolában 5. év végén és 6. félévkor szer-
zett érdemjegyeket kétszeres szorzóval vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:
• Magyar irodalom
• Magyar nyelv
• Történelem
• Matematika
• Idegen nyelv
Így maximum 100 pont szerezhető az általános iskolai eredmények alapján.

Szerzett pontok: 
• Az egységes írásbeli felvételi vizsgán maximum 100 pont szerezhető.
• Maximális felvételi pontszám: 200 pont

A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az alábbi szempontokat vesszük figye-
lembe az azonos teljesítményű tanulók rangsorolásánál, erősorrendben:
• halmozottan hátrányos helyzet
• egri lakhely
• a lakhely Eger vonzáskörzetében van
• testvér már az iskola tanulója
• szerzett pontok összesen
• hozott pontok összesen

Központi írásbeli vizsga: 2019. január 19. 10:00 óra
Pótló központi írásbeli vizsga: 2019. január 24. 14:00 óra
Szóbeli felvételi vizsga/elbeszélgetés 8. osztályosoknak: 2019. február 25.
Szóbeli felvételi elbeszélgetés 6. osztályosoknak: 2019. február 26-27.
Pótló szóbeli felvételi vizsga/elbeszélgetés 6. és 8. osztályosoknak:  
2019. február 28. és március 1.

Felvételi vizsgák időpontja
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Nyílt napok időpontja

2018. november 6. 17:00 – Beiskolázási tájékoztató 6. és 8. osztályosoknak
2018. november 7. 14:30 – Nyílt nap 8. osztályosok számára
2018. november 8. 14:00 – Foglalkoztató délután a 6. osztályosoknak
2018. november 10. 08:00 – Óralátogatás 8. osztályosok számára
2018. november 12. 17:00 – Beiskolázási tájékoztató 6. és 8. osztályosoknak
2018. november 13. 08:00 – Óralátogatás 6. osztályosok számára
2018. november 15. 08:00 – Óralátogatás 8. osztályosok számára

Saját kollégiummal nem rendelkezik, a városban található kollégiumokban igényel-
hető férőhely. 

Az Egri Dobó István Gimnázium SNI tanulókat nem tud fogadni.

Kollégiumi férőhelyek száma:

Egyéb információ

SNI tanulókra vonatkozó információk

Iskolánk DSD iskola, melynek keretében német nyelvvizsgára készítjük fel diákjain-
kat. Szakköri keretekben kínai nyelv tanulható.

A diákok részt vehetnek az énekkar, a rajzszakkör, az irodalmi önképzőkör, a 
természettudományi műhely, az iskolaújság és egyéb szakkörök és önképzőkörök 
munkájában, valamint különböző sportkörök közül választhatnak.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

4 évfolyamos képzésben:
nyelvi tagozaton első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német vagy olasz
egyéb tagozatokon első idegen nyelv: angol vagy német (az általános iskolában 
tanult (első) idegen nyelv), második idegen nyelv: angol, német, olasz, francia
6 évfolyamos képzésben:
első idegen nyelv: angol
második idegen nyelv: német vagy kínai
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Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátó-
ipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 203035
Igazgató: Milibákné Veres Erika
Pályaválasztási felelős: Dányi Imre

Cím: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.
E-mail: keri@keri-eger.sulinet.hu
Honlap: www.kerieger.hu
Tel.: 06 70 400-2884

Tervezett képzési formák bemutatása
Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Szakma-
csoportok Szakképesítés Tago-

zatkód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

XXXVI. Élel-
miszeripar

Érettségivel meg-
szerezhető szakké-

pesítés: Élelmi-
szeripari higiéniai 
és minőségbizto-
sítási munkatárs. 
Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 
Élelmiszeripari 

technikus

5001

Érettségivel 
megszerezhe-
tő:31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbizto-
sítási munka-
társ Érettségit 

követően: 
54 541 02 Élel-

miszeripari 
technikus

4 középis-
kolai évfo-
lyam (+1 

szakképző 
évfolyam)

17 fő

XXVI. 
Kereskede-

lem

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Eladó. Érettségit 
követően 1 év 

alatt megszerez-
hető szakképesí-

tés: Kereskedő

5002

Érettségivel 
megszerezhe-
tő: 34 341 01 

Eladó. Érettsé-
git követően 

54 341 01 
Kereskedő

4 évkö-
zépiskolai 
évfolyam 

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

34 fő

XXIV. Köz-
gazdaság

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Pályázati-támoga-
tási asszisztens. 
Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Pénzügyi-számvi-
teli ügyintéző

5003

Érettségivel 
megszerez-
hető: 52 345 
06 Pályáza-

ti-támogatási 
asszisztens. 

Érettségit kö-
vetően 54 344 

01 Pénz-
ügyi-számviteli 

ügyintéző

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam 

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

17 fő



54

XXVII. 
Vendéglá-

tóipar

Érettségivel meg-
szerezhető szakké-

pesítés: Pincér. 
Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Vendéglátássszer-
vező

5004

Érettségivel 
megszerezhe-
tő: 34 811 03 
Pincér. Érett-

ségit követően 
54 811 01 

Vendéglátás-
szervező

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam 

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

34 fő

Szakközépiskola (volt szakiskola)

Szakmacso-
portok

Szakké-
pesítés

Tago-
zatkód

OKJ 
szám Képzési időtartam Felvehető 

létszám 

Vendéglátás-tu-
risztika/ XXVII. 

Vendéglátóipar
Cukrász 5007 34 811 01

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
52 fő

Kereskede-
lem-Marke-
ting-üzleti 

adminisztráció/
XXVI. Kereske-

delem

Eladó 5008 34 341 01
3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
52 fő

Mezőgazdaság/
XXXIV. Kertészet 

és parképítés
Kertész 5009 34 622 02

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
14 fő

Élelmiszeripar/
XXXVI. Élemi-

szeripar
Pék 5010 34 541 05

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
28 fő

Venéglátó-
ipar-turisztika/

XXVII. Vendéglá-
tóipar

Szakács 5011 34 811 04
3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
52 fő

Venéglátó-
ipar-turisztika/

XXVII. Vendéglá-
tóipar

Pincér 5012 34 811 03
3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
52 fő

Élelmiszeripar/
XXXVI. Élemi-

szeripar

Sző-
lész-bo-

rász
5013 34 541 06

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
12 fő
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Élelmiszeripar/
XXXVI. Élemi-

szeripar

Tejipari 
szakmun-

kás
5014 34 541 10

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
12 fő

Mezőgazdaság/
XXVI. Kereske-

delem

Virágkötő 
és virág-

kereskedő
5015 34 215 04

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
12 fő

Élelmiszeripar/
XXXVI. Élemi-

szeripar
Pék-Cuk-

rász 5016 34 541 11
3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)
28 fő

Felvételi követelmények szakonként

SZAKGIMNÁZIUM:
Élelmiszeripar ágazat: egészségügyi alkalmasság
Kereskedelem ágazat: egészségügyi alkalmasság
Közgazdaság ágazat: nincs
Vendéglátóipar ágazat: egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés

SZAKKÖZÉPISKOLA:
cukrász: egészségügyi és pályalakalmassági követelményeknek való megfelelés
pincér: egészségügyi és pályalakalmassági követelményeknek való megfelelés
szakács: egészségügyi és pályalakalmassági követelményeknek való megfelelés
pék-cukrász: egészségügyi és pályalakalmassági követelményeknek való megfelelés
eladó: egészségügyi követelményeknek való megfelelés
pék: egészségügyi követelményeknek való megfelelés
szőlész-borász: egészségügyi követelményeknek való megfelelés 
kertész: egészségügyi követelményeknek való megfelelés
virágkötő és virágkereskedő: egészségügyi követelményeknek való megfelelés
tejipari szakmunkás: egészségügyi követelményeknek való megfelelés

A felvételi kérelmek elbírálása 9. évfolyamra kizárólag az általános iskolai tanul-
mányi eredmények alapján kapott pontszám figyelembe vételével történik. 
A hozott pontok számítása mind a szakgimnáziumi, mind a szakközépiskolai képzé-
sek esetében az alábbi tantárgyak 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összege:
• magyar nyelv és irodalom 
• matematika
• történelem
• idegen nyelv
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SNI tanulókra vonatkozó információk

Kollégiumi férőhelyek száma

tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek

144 fő

Egyéb információ

Az iskolaorvos által végzett egészségügyi alkalmassági vizsgálatok tervezett 
időpontja 2019. április 08. és április 12. között külön értesítés alapján.
Az előzetesen felvételt nyert, de a választott szakmára egészségügyileg nem 
alkalmas tanulók részére az iskola képzési rendszerében más szakmában 
továbbtanulási lehetőséget biztosítunk. 
Azon tanulók számára is van továbbtanulásra lehetőség, akik a Nemzeti 
Köznevelésről szóló módosított 2011. évi CXC. törvény 4. § (25) szerint egyéb 
pszichés fejlődési zavarral:
• súlyos tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai készségek 

kevert zavara)
• súlyos figyelem zavar
• súlyos magatartás - szabályozási zavar
valamint az Nkt. 4.§ (13) ab pontja értelmében beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdenek.
A különleges bánásmódot igénylő tanulók a Nemzeti Köznevelésről szóló módosított 
2011. évi CXC. törvény 56. § értelmében, amennyiben szakértői szakvélemény 
alátámasztja, illetve amennyiben a szakmai vizsgakövetelményekkel összhangban 
áll, tantárgyi mentességgel élhetnek. 
Kérjük az iskolákat, hogy a tanulók felvételi jelentkezési lapjaival együtt a pedagógiai 
szakszolgálati intézmény szakértői véleményét is jutassák el számunkra.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)
angol, német, francia

Nyílt napok időpontja
2018. november 09. péntek - 09:00-13:00 óráig
2018. november 23. péntek - 09:00-13:00 óráig

• kémia
• biológia 
Maximálisan szerezhető pontszám: 60 pont
Felvételi vizsgát nem szervezünk!
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Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet

OM azonosító: 200679
Igazgató: Légrádiné Kőházi Timea
Pályaválasztási felelős: Bátori Gabriella

Cím: 3300 Eger, Barkóczy út 5.
E-mail: gyak@uni-eszterhazy.hu
Honlap: www.gyakorlo@uni-eszterhazy.hu
Tel.: 36 413 654, 36 413 976 

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

Normál 0001 4 év 20 fő

Ének-zene 0002 4 év 12 fő

Rajz és vizuális 
kultúra 0003 4 év 20 fő

Informatika 0004 4 év 12 fő

Angol 0005 4 év 17 fő

Fizika 0006 4 év 12 fő

6 évfolyamos 
angol tagozat 0011 6 év 15 fő

Gimnázium

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

VI. Hang-, Film és 
Színháztechnika

Mozgókép-és ani-
mációkészítő 54 213 03 2 év 12 fő

Érettségire épülő szakképzés
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Felvételi követelmények szakonként

NORMÁL TAGOZAT:
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak:
• Magyar nyelv
• Magyar irodalom
• Matematika
• Történelem
• Angol nyelv
A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér fel.

ÉNEK TAGOZAT:
A bekerülésnek nem feltétele a zeneiskolai vagy egyéb zenei előtanulmány vagy kép-
zettség. A képzéshez alapfokú művészeti oktatás is kapcsolódik, ahol elsősorban az 
egyéni fejlesztésre helyezünk hangsúlyt. 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak:
• Magyar irodalom
• Matematika
• Történelem
• Angol nyelv
• Ének-zene
A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér fel.
Az ének-zene tagozatos képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt 
venniük.
Az alkalmassági vizsga anyaga: Tudjon a tanuló egy - legalább oktáv hangterjedel-
mű - népdalt és műdalt az általa választott hangmagasságban tiszta intonációval, 
pontos ritmusban a stílus által megkövetelt előadásban bemutatni
Legyen képes rövid dallam visszaéneklésére. Ismerje a szolmizációs hangokat, 
kézjelüket. Ismerje a hangok ábécés neveit.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TAGOZAT:
A bekerülésnek nem feltétele az ezen irányú előtanulmány. 

V. Képző-és Iparmű-
vészet Grafikus 54 211 04 2 év 12 fő

V. Képző-és Iparmű-
vészet Festő 54 211 03 2 év 12 fő
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A felvett tanulók bekapcsolódnak az alapfokú művészeti oktatásba, ahol tovább fej-
leszthetik a gimnáziumi tagozatos képzésben megszerzett ismereteiket.
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak:
• Magyar irodalom
• Matematika
• Történelem
• Angol nyelv
• Rajz és vizuális kultúra
A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér fel.
A rajz és vizuális kultúrára jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük.
Az alkalmassági vizsga anyaga: A tanuló készítse el egy csendéleti beállítás rész-
letének képi megfogalmazását választott grafikai vagy festészeti technikával A/3-as 
méretben. 
Az alkalmassági vizsgarajz feleljen meg a feladat jellege szerint a következő kritéri-
umoknak:
• adott nézőpont, helyes szemmagasság
• valós arányok
• az adott fényviszonyok
• a fennálló formakapcsolatok szerinti szerkezet ábrázolása
• a kompozíció
• a konkrét tónus-, illetve színviszonyok megragadása

INFORMATIKA TAGOZAT:
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétsze-
res szorzóval figyelembe vett tárgyak:
• Magyar irodalom
• Matematika
• Történelem
• Angol nyelv
• Informatika
A szóbeli felvételi megadott témakörei:
• A gépház belsejében lévő számítógép alkatrészek (merevlemez, memória stb.) 

és a számítógéphez kapcsolódó perifériák (Pl.: billentyűzet, monitor, nyomtató 
stb.) 

• A számítógép tulajdonságai, paraméterei és az internet kapcsolat jellemzői. 
• Az internethasználat – hasznos tartalmak, keresési technikák.
• A számítógépes vírusok, a védekezés lehetőségei 
• A számítógépes kapcsolattartás módjai, előnyei és hátrányai.
• A közösségi portálok előnyei és hátrányai. 
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• Az „okostelefonok” lehetőségei 
• Mindennapi használatos programok. 
• Grafikai programok 
• A túlzott számítógép illetve internet használat hatásai.

ANGOL TAGOZAT:
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétsze-
res szorzóval figyelembe vett tárgyak:
• Magyar irodalom
• Magyar nyelv
• Matematika
• Történelem
• Angol nyelv

A szóbeli felvételi megadott témakörei:
• Family & Friends, Describing People
• Hobbies, Entertainment
• Daily Routine
• School
• Housing, Your Home
• Weather
• Health & Illnesses
• Sports
• Traffic & Travelling
• Fashion & Clothes
• Shopping
• Meals, Your Eating Habits

FIZIKA TAGOZAT:
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétsze-
res szorzóval figyelembe vett tárgyak:
• Magyar irodalom
• Matematika
• Fizika
• Történelem
• Angol nyelv
A szóbeli felvételi megadott témakörei:
• Kinematika: a mozgások jellemzése, a sebességvektor
• Dinamika: mechanikai kölcsönhatás, tömeg, erő, Newton - törvények, lendület
• Munka: energia, energia-megmaradás, teljesítmény, hatásfok
• Folyadékok mechanikája: Arkhimédész törvénye, úszás
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• Termikus kölcsönhatás, hőmérséklet, hő, belső energia
• Halmazállapot-változások
• Elektrosztatika: elektromos kölcsönhatás, elektromos mező
• Egyenáramok: áramköri elemek viselkedése, egyenáramok törvényei
• Mágnesség: mágneses kölcsönhatás, az áram mágneses hatásai
• Fényvisszaverődés, fénytörés, tükrök, lencsék képalkotása

6 ÉVFOLYAMOS KISGIMNÁZIUM, ANGOL TAGOZAT:
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétsze-
res szorzóval figyelembe vett tárgyak:
• Magyar irodalom
• Magyar nyelv
• Matematika
• Történelem
• Angol nyelv
A szóbeli felvételi:
A 6 évfolyamos képzésre jelentkezőknél a szóbeli meghallgatáson a tanulók 
matematikai-logikai, olvasási, szövegértési és kommunikációs készségét mérjük, 
valamint egy szabadon választott memoriter (vers, mese stb.) elmondását várjuk. 
Angol nyelvből a szóbeli vizsgán beszélgetésre kerül sor
Az angol szóbeli felvételi témakörei:

• Family & Friends, Describing People
• Hobbies, Entertainment
• Daily Routine
• School
• Housing, Your Home
• Weather
• Health & Illnesses
• Sports
• Traffic & Travelling
• Fashion & Clothes
• Shopping
• Meals, Your Eating Habits

Felvételi vizsgák időpontja

Központi írásbeli vizsgák ideje: 2019. január 19. 10.00 óra 
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SNI tanulókra vonatkozó információk

Normál tagozat:
• mozgásszervi fogyatékos
• hallási fogyatékos (nagyothalló)
• beszédfogyatékos
Informatika tagozat:
• mozgásszervi fogyatékos
• hallási fogyatékos (nagyothalló)
• beszédfogyatékos
Angol tagozat:
• mozgásszervi fogyatékos
• hallási fogyatékos (nagyothalló)
Rajz tagozat:
• hallási fogyatékos (nagyothalló)
• beszédfogyatékos
Fizika tagozat:
• hallási fogyatékos (nagyothalló)
• beszédfogyatékos

(6 évf. és 4 évf. gimnáziumba jelentkezők)
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 2019. január 24. 14.00 óra  
(6 évf. és 4 évf. gimnáziumba jelentkezők)
Szóbeli vizsga ideje: 
2019. február 23 (szombat). 10.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) (rajz és 
ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is)
2019. február 28 (csütörtök). 14.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) (rajz és 
ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is)
2019. március 7 (csütörtök). 14.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) (rajz és 
ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is)

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Az első idegen nyelv minden tagozaton az angol. A második idegen nyelv normál-, 
informatika-, fizika tagozaton német. A második idegen nyelv ének-, rajz és vizuális 
kultúra-, angol tagozaton választható: német vagy francia. Kisgimnáziumi képzés-
ben a második idegen nyelv választható német vagy francia.

Nyílt napok időpontja

2018. november 16. 10 órától (6 évfolyamos gimn.)
2018. november 23. 10 órától (4 évfolyamos gimn.)
2018. december 07. 10 órától (4 évfolyamos gimn.)
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Egyéb információ

Minden tagozaton a 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire történő felkészítést 
biztosítunk a tanuló választásának megfelelően idegen nyelv, magyar, történelem, 
matematika, biológia, kémia, fizika, földrajz, testnevelés, rajz és vizuális kultúra, 
ének tantárgyakból, lehetőségeink szerint.
Bármely tagozaton lehetőség van bekapcsolódni az alapfokú művészetoktatásba, 
illetve a gimnáziumi énekkarba.

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS
A 2019/2020-as tanévben három szakképesítést hirdetünk meg.
• Festő OKJ -54 211 03 
• Grafikus OKJ -54 211 04
• Mozgókép és animáció készítő OKJ -54 213 03
A képzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai végzettség megszerzé-
sére készít fel. A képzés ingyenes. Felvételi korhatár: 25. életév.
A beiskolázás feltétele:
• érettségi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Felvételi vizsga nincs, felvételi elbeszélgetést tartunk.
A jelentkezés módja: 
Az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik, beszerezhető az iskolában sze-
mélyesen, vagy letölthető a szakképzés honlapjáról.
A jelentkezési határidő: 2019. június 20.
Felvételi eljárás: 2019. július 02.
Pótfelvételire jelentkezés határideje: 2019. augusztus 19.
Pótfelvételi eljárás: 2019. augusztus 28. 
Postacím: 3300 Eger, Bartók tér 4.
E-mail cím: gyak@uni-eszterhazy.hu

6 évfolyamos kisgimnázium angol:
• mozgásszervi fogyatékos
• hallási fogyatékos (nagyothalló)
• beszédfogyatékos

Kollégiumi férőhelyek száma
Saját kollégiummal nem rendelkezik, a városban található kollégiumokban igényel-
hető férőhely. 
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Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola,  
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

OM azonosító: 031631
Igazgató: Sajtos Attila
Pályaválasztási felelős: Burom Annamária

Cím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.
E-mail: iskolatitkar@eventus.hu
Honlap: www.eventus.hu
Tel.: 06 36 517-510

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ 
szám

Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Hang-, film-, és 
színháztechnikai 

ágazat

Mozgókép-és 
animációké-

szítő
0020 54 213 03 4+1 év 32 fő

Képző-és iparmű-
vészeti ágazat Grafikus 0010 54 211 04 4+1 év 20 fő

Képző-és iparmű-
vészeti ágazat

Művészeti 
és médiafo-

tográfus
0011 54 211 10 4+1 év 12 fő

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Érettségire épülő szakképzés

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Képző-és iparművé-
szet ágazat Grafikus 54 211 04 2 év 14 fő

Képző-és iparművé-
szeti ágazat

Művészeti és mé-
diafotográfus 54 211 10 2 év 14 fő

Képző-és iparművé-
szeti ágazat Festő 54 211 03 2 év 14 fő

Hang-, film-, és szín-
háztechnikai ágazat

Mozgókép- és 
animációkészítő 54 213 03 2 év 14 fő
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Felvételi követelmények szakonként

Az iskola általános felvételi eljárást hirdet.
Az iskola központi írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli vizsgát nem tart.
Szakmai alkalmassági, készségfelmérő vizsgálatot tartunk rajzból, amelynek alapján 
eldől, hogy a jelentkező alkalmas, vagy nem alkalmas az adott ágazaton való tanulásra.
A szakgimnáziumba való felvétel további szükséges feltétele, hogy a tanuló az egészség-
ügyi alkalmassági vizsgálaton megfeleljen.
A felvételi kérelmeket a szakmai és egészségügyi alkalmasság megléte esetén csak az 
általános iskolai tanulmányi eredmények alapján bíráljuk el (rangsoroljuk) az alábbiak 
szerint:
• A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, 

idegen nyelv osztályzatai, valamint rajz, informatika és technika.
Jelentkezés határidő: 2019. február 15-ig.

A SZAKMAI ALKALMASSÁGI, KÉSZSÉGFELMÉRŐ VIZSGÁLAT KÉT RÉSZBŐL ÁLL:
1. A rajz készség vizsgálata otthoni munkák alapján:
• Csendéletről készült tónusos rajz A/3-as méretben
• Csendéletről készült színes munka A/3-as méretben
• Figurák térben (méret és technika tetszőleges)
• Szabadon választott munka (technika és téma tetszőleges)
Beadási határidő: a szóbeli elbeszélgetésre kell hozni
2. Szóbeli elbeszélgetés alakalmával rajzkészség- és képességvizsgálat

A szóbeli elbeszélgetések az iskolában: 2019. február 21-23. között tarjuk az iskola 
honlapján feltett beosztás szerint.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Nyílt napok időpontja

angol

• 2018. október 25. 10:00, 2018. november 7. 10:00
• 2018. november 26. 10:00, 2018. december 12. 10:00
• 2019. január 14. 10:00

Felvételi vizsgák időpontja

• 2019. február 21-23. 
Szóbeli elbeszélgetés az iskola honlapján feltett beosztás szerint.
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SNI tanulókra vonatkozó információk

Iskolánba mozgásszervi fogyatékos; látási fogyatékos - gyengénlátó (csak a grafi-
kus szakra); hallási fogyatékos (nagyothalló); enyhe értelmi fogyatékos; autizmus 
spektrum zavarral küzdő; egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő; beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Integráltan 
tanulhatnak fejlesztőpedagógus és szociálpedagógus segítségével. 

Egyéb információ

Kollégiumi férőhelyek száma

Az érettségire épülő szakképzésre 25 éves kor alatt lehet jelentkezni. A felvételi 
eljárás során pályaalkalmassági szintfelmérőt tartunk.

327 fő
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Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031610
Igazgató: Varga B. János
Pályaválasztási felelős: Karóczkai Júlia

Cím: 3300 Eger, Széchenyi utca 17.
E-mail: titkarsag@gardonyi-eger.hu
Honlap: www.gardonyi-eger.hu
Tel.: 06 36 511-240, 06 36 511-255

Tervezett képzési formák bemutatása

Gimnázium

Tagozat Tagozatkód Képzési 
időtartam 

Felvehető 
létszám 

Angol-magyar két tanítási nyelvű 
gimnáziumi képzés 031610-0011 5 év 17 fő

Angol nyelvi előkészítő évfolyammal 
bővített gimnáziumi képzés 031610-0012 5 év 17 fő

Általános gimnáziumi képzés bioló-
gia-kémia specializáció 031610-0013 4 év 17 fő

Általános gimnáziumi képzés 031610-0014 4 év 17 fő
Általános gimnáziumi képzés peda-

gógia-pszichológia specializáció 031610-0031 4 év 17 fő

Sportiskolai (gimnáziumi) képzés 031610-0015 4 év 17 fő
Nyolcosztályos gimnáziumi képzés 031610-0001 8 év 34 fő

Felvételi követelmények szakonként

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

A negyedik osztályos tanulók esetében: 
a felvételi eljárás során 200 pont érhető el. Ebből az általános iskolai eredmények 
alapján 50 pontot kaphat a felvételiző, amely a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi 



68

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

angol, német, francia, olasz, latin és orosz nyelv

----

Felvételi vizsgák időpontja

4. évfolyamosoknak - 2019. január 19. 10:00 - központi írásbeli
8. évfolyamosoknak - 2019. január 19. 10:00 - központi írásbeli
Pótnap: 2019. január 24. 14:00

A szóbeli meghallgatás időpontja:
• 2019. február 22. 14:00
• 2019. február 23. 08:00
Pótnap: 2019. február 25. 14:00
A szóbeli beosztás az intézmény honlapján kerül meghirdetésre.
A sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat időpontja: 
2019. február 22-23.

A nyílt napok időpontjai a 8. évfolyam számára:
2018. november 19-20-21. 08:00  - igazgatói tájékoztatás
2018. november 19-20-21. 08:55 - óralátogatások
A nyílt napok időpontjai a 4. évfolyam számára:
2018. november 26. 08:00 - igazgatói tájékoztatás
2018. november 26. 08:55 - óralátogatások

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

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

Nyílt napok időpontja

Kollégiumi férőhelyek száma

magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret tan-
tárgyak jegyeinek összege. A felvételi vizsgán 150 pont szerezhető. Ebből az írásbeli 
vizsga 100 pontot, a szóbeli elbeszélgetés (értékrend, tájékozottság, logikai képesség, 
keresztény értékek iránti elköteleződés) 50 pontot jelent. 
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Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola

OM azonosító: 101496
Igazgató: Molnár György
Pályaválasztási felelős: Gajdácsi Andrea

Cím: 3300 Eger, Mátyás király út 165.
E-mail: igazgato@iqpont.hu
Honlap: www.iqpont.hu
Tel.: 06 36 516-068 

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozat-
kód

Képzési idő-
tartam

Felvehető 
létszám

Gimnázium (katonai-rendészeti 
orientáció) 0001 4 év 38 fő

Gimnázium (fakultáción belül, szak-
mai érettségire való felkészítés) 0002 4 év 38 fő

Gimnázium

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ 
szám

Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Informatika
Informatikai 
rendszerüz-

meltető
0010 5448104 2 év 20 fő

Informatika Gazdasági 
informatikus 0011 5448102 2 év 20 fő

Nyomdaipar Nyomdaipari 
technikus 0021 5421307 2 év 20 fő

Nyomdaipar
Kiadvány-
szerkesztő 
technikus

0022 5421306 2 év 20 fő

Művészet, közmű-
velődés, kommu-

nikáció
Dekoratőr 0030 5421101 2 év 16

Érettségire épülő szakképzés
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Felvételi követelmények szakonként

Felvételi vizsgák időpontja

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

Kollégiumi férőhelyek száma

Gimnázium: sikeres 8 általános iskola, minimum 3,5 tanulmányi átlag eredmény
Ágazati szakképzés esetén: ágazati SZVK tartalmazza

Ismerkedő beszélgetés időpontja:
• 2019. február 25. hétfő 1400
• 2019. február 26. kedd 1400

angol, német, orosz

Mozgásszervi és beilleszkedési zavarral rendelkezőket fogadjuk.

---

Nyílt napok időpontja

2018. november 14. (szerda 12 óra)
2018. december 04. (kedd 12 óra)
2019. január 09. (szerda 12 óra)

Művészet, közmű-
velődés, kommu-

nikáció
Grafikus 0031 5421104 2 év 16 fő

Művészet, közmű-
velődés, kommu-

nikáció
Divat- és stí-
lustervező 0032 5421102 2 év 16 fő

Rendészet, 
honvédelem és 

közszolgálat
közszolgálati 

ügyintéző 0040 5234504 2 év 24 fő
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Kontawig Műszaki Szakközépiskola

OM azonosító: 102937
Igazgató: Palkovics Péter
Pályaválasztási felelős: Hegyi Tibor

Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
E-mail: kontawig@gmail.com
Honlap: www.kontawig.hu
Tel.: 06 36 311-211

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ 
szám

Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Gépészet Gépi forgá-
csoló 0001 34 521 03 3+2 év 25 fő

Elektronika Villanysze-
relő 0002 34 522 04 3+2 év 15 fő

Gépészet Ipari gépész 0003 34 521 04 3+2 év 15 fő

Szakközépiskola (volt szakiskola)

Felvételi követelmények szakonként
A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük 
figyelembe. A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 6–7. év végi és 8. félévi 
magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv; és a 7. év végi és 8. félévi fizika 
tantárgyakat vesszük figyelembe.
Elérhető pontszám: 70 pont 
Az iskolába jelentkezők részére a szakirányok szerinti egészségügyi, pályaalkalmassá-
gi vizsgálat elvégzése kötelező. 

Felvételi vizsgák időpontja

Jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2019. február 18.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német
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SNI tanulókra vonatkozó információk

Egyéb információk

Kollégiumi férőhelyek száma
---

Minden jelentkezőnek biztosítani tudunk férőhelyet.

Nyílt napok időpontja

2018. november 30. 09:00 órától

A hiányszakmákban minden tanuló a tanulmányi eredményétől függően szakképzési 
ösztöndíjat kaphat tanulmányai alatt tizenkét hónapon keresztül, amelynek mértéke 
10.000- 35.000 Ft lehet.
Az első szakképzési évfolyam kezdetétől fogva a gyakorlati képzést végző szervezet 
tanulószerződést köt a képzésben résztvevő tanulóval. A tanulószerződés teljes idő-
tartamára a tanulót minden hónapban - beleértve az oktatási szüneteket is - pénzbeli 
juttatás illeti meg. Tanulószerződés alapján a pénzbeli juttatás maximális mértéke 
havonta a mindenkori minimálbér 18 %-a
A Kontawig Műszaki Szakközépiskola magán köznevelési intézmény. A képzés minő-
ségének és színvonalának emelt szintű biztosításához a szakképző iskola térítési díjat 
szed, melynek mértéke 60 000 Ft/tanév.
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Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára

OM azonosító: 203035
Igazgató: Somoskői Lilla
Pályaválasztási felelős: Lázár Margit

Cím: 3300, Eger, Bem tábornok út 3.
E-mail: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu
Tel.: 06 36 515-020

Tervezett képzési formák bemutatása
Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Egészségügy ágazat 

Érettségivel 
megszerezhető 

szakképesí-
tés: Általános 

ápolási és 
egészségügyi 
asszisztens.

Érettségit 
követően 1 év 
alatt megsze-
rezhető szak-

képesítés:
Gyakorló ápoló

3101

Érettségivel 
megszerez-
hető: 52 720 
01 Általános 

ápolási és 
egészségügyi 
asszisztens.

Érettségit 
követően:

Gyakorló ápoló 
54 723 02

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 szakkép-
ző évfolyam)

34 fő

Egészségügy ágazat

Érettségivel 
megszerezhető 

szakképesí-
tés: Általános 

ápolási és 
egészségügyi 
asszisztens.

Érettségit 
követően 1 év 
alatt megsze-
rezhető szak-

képesítés:
Gyakorló 

csecsemő- és 
gyermekápoló

3102

Érettségivel 
megszerez-
hető: 52 720 
01 Általános 

ápolási és 
egészségügyi 
asszisztens.

Érettségit 
követően:
Gyakorló 

csecsemő- és 
gyermekápoló

54 723 03

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 szakkép-
ző évfolyam)

17 fő
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Szociális ágazat

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 
ícsaládsegítő 
asszisztens.

Érettségit 
követően 1 év 
alatt megsze-
rezhető szak-

képesítés:
Kisgyermek-

gondozó, 
-nevelő

3103

Érettségivel 
megszerezhe-
tő: 52 761 01 
Családsegítő 
asszisztens.

Érettségit 
követően:

Kisgyermek 
gondozó,- ne-

velő
54 761 02

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 szakkép-
ző évfolyam

17 fő

Rendészet és Köz-
szolgálat ágazat

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 
közszolgálati 

ügykezelő.

Érettségit 
követően 1 év 
alatt megsze-
rezhető szak-

képesítés:
Közszolgálati 

ügyintéző

3104

Érettségivel 
megszerezhe-
tő: 52 345 04 
Közszolgálati 

ügykezelő.

Érettségit 
követően: 

Közszolgálati 
ügyintéző
54 345 01

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 szakkép-
ző évfolyam)

34 fő

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképe-
sítés

Tagozat-
kód

OKJ 
szám

Képzési idő-
tartam

Felvehető 
létszám

Szociális szolgál-
tatások

Szociális 
gondozó 
és ápoló

3105 34 762 01

3 év szakkép-
zési + 2 év 

érettségi vizs-
gára felkészí-
tő évfolyam 

(választható)

28 fő

Rendészet, 
honvédelm és 
közszolgálat

Rendésze-
ti őr 3106 34 861 01

3 év szakkép-
zési + 2 év 

érettségi vizs-
gára felkészí-
tő évfolyam 

(választható)

28 fő

Szakközépiskola (volt szakiskola)



75

Felvételi követelmények szakonként

Egészségügy ágazat - Gyakorló ápoló
A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános isko-
lai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 
50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a 
felvételi eredményben.
A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2019. február-március folyamán.
Az egészségügy ágazati szakgimnáziumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki az 
egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
Az oktatott idegen nyelv: angol vagy német nyelv

Egészségügy ágazat - Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló. 
A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános isko-
lai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 
50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a 
felvételi eredményben.
Csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi és a pályaalkalmassági feltételeknek 
is megfelel.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Szociális ágazat – Kisgyermek gondozó-nevelő. 
A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános isko-
lai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 
50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a 
felvételi eredményben.
A szociális ágazati szakgimnáziumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki az egész-
ségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Rendészet és Közszolgálat ágazat : Közszolgálati ügyintéző 
A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános isko-
lai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 
50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga szintén 50 %-ban számít a felvételi 
eredményben.
További testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. Testkul-
túrális mérés.
A rendészet és közszolgálat ágazati szakgimnáziumi osztályba csak az a tanuló vehető 
fel, aki az egészségügyiés a pályaalkalmassági feltételeknek is megfelel.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol nyelv.
Sikeres felvétel vizsga esetén a rendészeti ágazati szakmai érettségi végzettség birto-
kában a rendőr tiszthelyettes szakképzés időtartama másfél év.
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A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést és testkultúrális mérést szervezünk 2019. 
február-március folyamán.

Szociális gondozó és ápoló 
A felvételi sorrend kialakítása kizárólag az általános iskolai eredmények alapján 
történik, szóbeli felvételi nincs az iskolánkban, az egységes írásbeli vizsgán nem kell 
részt venni.
Csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi és pályaaalkalmassági feltételeknek is 
megfelel.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy német nyelv.
Rendészeti őr
A felvételi sorrend kialakítása kizárólag az általános iskolai eredmények alapján 
történik, szóbeli felvételi nincs az iskolánkban, az egységes írásbeli vizsgán nem kell 
részt venni.
További testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. Testkul-
túrális mérést tervezünk a jelentkezőknek 2019. február, március folyamán.
Csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol vagy német nyelv, Közszolgálati ügyintéző: angol nyelv

2018. november 14. 9.00-13.00
2018. december 5. 9.00-13.00

Nyílt napok időpontja

SNI tanulókra vonatkozó információk

Gyakorló ápoló, gyakorló csecsemőápoló, kisgyermek gondozó nevelő szakgimná-
ziumi osztályokba a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Kollégiumi férőhelyek száma
150 fő

Felvételi vizsgák időpontja

Írásbeli vizsga: 2019 január 19.
Szóbeli elbeszélgetés, testkulturális mérés: 2019. február-március
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Neumann János Gimnázium,  
Szakgimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031603
Igazgató: Dr. Sipos Mihály
Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes

Cím: 3300 Eger, Rákóczi út 48.
E-mail: neumann@nejanet.hu
Honlap: www.nejanet.hu
Tel.: 36 536-070, 36 325-311

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozat-
kód

Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Idegen nyelv tantárgyból emelt óraszámú ok-
tatás. Két nyelv választható a következőkből: 

angol, német, francia, olasz, spanyol
0001 4 év 35 fő

Arany János Tehetséggondozó Porgram 0002 5 év 34 fő

Nyelvi előkészítő osztály (angol vagy német 
nyelv), idegen nyelv és informatika tantárgyak-

ból emelt óraszámú oktatás
0003 5 év 35 fő

Hat évfolyamos gimnázium idegen nyelvből 
intenzív, magas szintű oktatás. Választható 

nyelv: angol vagy német. Informatika tantárgy-
ból emelt óraszám.

0004 6 év 32 fő

Európa Uniós két tanítási nyelvű gimnáziumi 
osztály. Speciális igény szerinti orientáció 0012 5 év 35 fő

Nyelvi előkészítő osztály (angol vagy német 
nyelv). Idegen nyelv, informatika, matema-
tika és fizika tantárgyakból emelt óraszámú 

oktatás. (Műszaki, informatikai felsőoktatásra 
előkészítő osztály)

0013 5 év 35 fő

Biológia és kémia tantárgyakból emelt óraszá-
mú oktatás 0014 4 év 18 fő

Informatika és matematika tantárgyakból 
emelt szintű oktatás 0015 4 év 18 fő

Gimnázium
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Felvételi követelmények szakonként

A felvételi döntésnél a 8. osztályos tanulóknál az alábbiakat vesszük 
figyelembe:
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK
Általános iskolai tanulmányi eredmények 7. év végén és 8. osztály I. félévében.
• kötelezően magyar nyelv- és irodalomból, valamint matematikából (10-10 pont)
• az alábbi tantárgyak közül három olyan tantárgyból, amely a tanuló számára a leg-

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

A KÖZPONTILAG SZERVEZETT ÍRÁSBELI VIZSGA EREDMÉNYE
Az írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai ismereteket, kompetenciákat mérő fel-
adatlap megoldásából áll. (50-50 pont)
A felvételi döntésnél azonos pontszám esetén előnyt jelent: Hátrányos helyzet (jog-
szabály szerint igazolható), testvér idejár vagy idejárt.
Beszélgetés a tanulóval és szüleikkel: Egy külön időpontban történő személyes találko-
zás, amikor tájékozódunk a jelentkezés megalapozottságáról és beszélünk az alapítványi 
működés sajátosságairól.

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés OKJ 
szám

Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

XIII. Informatika

Számítógépes rendszer-
karbantartó munkakör 

betöltésére jogosít. (Érett-
ségi után a szakképzési év-
folyam tervezett kimenete: 

gazdasági informatikus 
vagy szoftverfejlesztő.)

0020

4 év

Lehetőség: 
plusz egy év 
szakképző 
évfolyam.

34 fő

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

XIII. Informatika Gazdasági infor-
matikus 54 481 02 1 vagy 2 év 17 fő

XIII. Informatika Szoftverfejlesztő 54 213 05 1 vagy 2 év 17 fő

Érettségire épülő szakképzés
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A felvételi döntésnél a 6. osztályos tanulóknál az alábbiakat vesszük 
figyelembe:
TANULMÁNYI EREDMÉNYEK
Általános iskolai tanulmányi eredmények 5. év végén és 6. osztály I. félévében 
• magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika duplázva (20-20 pont)
• idegen nyelv (10 pont)

A KÖZPONTILAG SZERVEZETT ÍRÁSBELI VIZSGA EREDMÉNYE
Az írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai ismereteket, kompetenciákat mérő fel-
adatlap megoldásából áll. (50-50 pont)

SNI tanulókra vonatkozó információk

Kollégiumi férőhelyek száma

Nyílt napok időpontja:  

Amennyiben sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezik az iskolába, az igazgató egyé-
ni eljárásrendet alkalmazhat a Köznevelési Törvény és a szakértői vélemény alapján.

igen

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

2018. november 7-8. 8:00-13:00
2018. november 21-22. 8:00-13:00
2019. január 9. 14:00

Felvételi vizsgák időpontja
Központi írásbeli: 2019. január 19.
Arany János Tehetséggondozó Program: 2019. január 18-19.
Szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2019. február 23.

Arany János Tehetséggondozó Program résztvevője

Egyéb információ
393 fő

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Angol, német, francia, olasz, spanyol
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Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

Tervezett képzési formák bemutatása

Felvételi követelmények szakonként

OM azonosító: 031607
Igazgató: Kántor Zsolt
Pályaválasztási felelős: Maczkó Mónika

Cím: 3300 Eger, Pásztorvölgy u. 25.
E-mail: pvi@pasztorvolgyi.hu
Web: www.pasztorvolgyi.hu
Tel.: 06 36 429-950

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

Magyar-angol két 
tanítási nyelvű 
osztály

0001 5 év 30 fő

Angol nyelvi 
előkészítővel kez-
dődő osztály 0002 5 év 30 fő

Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály:
• a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok alapján
• a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerve-

zett magyar nyelvi és matematikai írásbeli vizsga eredménye
• a szóbeli meghallgatás eredménye

Angol nyelvi előkészítővel kezdődő osztály:
• CSAK a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok alapján

Felvételi vizsgák időpontja

Írásbeli: 2019. január 19. (szombat) 10 óra
Szóbeli: 2019. február 21. (csütörtök) 14 óra vagy február 22. (péntek) 14 óra vagy 
február 25. (hétfő) 14 óra. Kérjük, hogy csak indokolt esetben válasszák az utolsó 
két időpontot.
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Nyílt napok időpontja

Kollégiumi férőhelyek száma

2018. november 22. (csütörtök)

---

SNI tanulókra vonatkozó információk

---

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német, francia, orosz
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Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

18.Vendéglá-
tás-turisztika 

XXVII. Vendéglá-
tóipar

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Pincér

Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Vendéglátásszer-
vező

8001

Érettségivel 
megszerezhe-
tő: 34 811 03 

Pincér

Érettségit 
követően:
 54 811 01 

Vendéglátás-
szervező

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 szakkép-
ző évfolyam)

32 fő

18.Vendéglá-
tás-turisztika

 XXVIII. Turisztika

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 

szállodai recep-
ciós

Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Turisztikai szer-
vező, értékesítő

8002

 Érettségivel 
megszerez-
hető: 52 812 
01 szállodai 

recepciós

Érettségit 
követően: 54 

812 03
Turisztikai 

szervező, érté-
kesítő

1év nyelvi 
előkészí-
tő, angol 

nyelv

+ 4 év 
középiskolai 

évfolyam
(+1 év 

szakképző 
évfolyam)

20 fő

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

OM azonosító: 203035
Igazgató: Palencsárné Kasza Marianna 
Pályaválasztási felelős: Molnár József

Cím: 3300 Eger II. Rákóczi Ferenc út 95.
E-mail: info@szleger.hu
Honlap: www.szleger.hu
Tel.: 06 36 436-480

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)
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18.Vendéglá-
tás-turisztika

 XXVIII. Turisztika

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 

szállodai recep-
ciós

Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Turisztikai szer-
vező, értékesítő

8003

Érettségivel 
megszerez-
hető: 52 812 
01 szállodai 

recepciós

Érettségit 
követően: 54 

812 03
Turisztikai 

szervező, érté-
kesítő

1év nyelvi 
előkészí-
tő, német 

nyelv

+ 4 kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 szakkép-
ző évfolyam)

12 fő

19. Egyéb szolgá-
latások

XXX. Szépészet

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 

férfi fodrász-bor-
bély

Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Fodrász

8004

Érettségivel 
megszerezhe-
tő:52 815 03 

férfi fod-
rász-borbély

Érettségit 
követően: 
54 815 01 
Fodrász

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 szakkép-
ző évfolyam)

17 fő

19. Egyéb szolgá-
latások

XXX. Szépészet

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 
szépségtanács-

adó

Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Kozmetikus

8005

Érettségivel 
megszerezhe-
tő:52 815 04 

szépségtanács-
adó

Érettségit 
követően:

54 815 02 Koz-
metikus

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 szakkép-
ző évfolyam)

17 fő

Szakközépiskola (volt szakiskola)

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképe-
sítés

Tago-
zatkód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

18. vendéglátás- tu-
risztika 

XXVII. Vendéglátóipar
Pincér 8006 34 811 03

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára 
felkészítő 
évfolyam 

(választható)

28 fő
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Felvételi követelmények szakonként

A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján 
történik.
Felvételi pontok számítása, a rangsorolás alapja valamennyi beiskolázási kódszámon: 
az általános iskola 5., 6., 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összege magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (maximum 50 
pont).
A felvételi eljárás részeként valamennyi felvételt nyert tanulónak orvosi alkalmassá-
gi vizsgálaton kell részt vennie. Az orvosi vizsgálatra minden kiértesített tanulónak 
magával kell hoznia azon orvosi leleteit, amelyek a már esetlegesen fennálló egész-
ségügyi problémáit pontosan dokumentálják. Ezek bemutatása kötelező a vizsgálat 
alkalmával!
Az ezen vizsgálaton történő fizikai, egészségügyi alkalmatlanság megállapítása az 
adott ágazati tanulmányok megkezdéséből kizárja a tanulót!

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német 

18. vendéglátás- tu-
risztika 

XXVII. Vendéglátóipar
Szakács 8007 34 811 04

3 szakképzé-
si + 2 érett-

ségi vizsgára 
felkészítő 
évfolyam 

(választható)

28 fő

18. vendéglátás- tu-
risztika 

XXVII. Vendéglátóipar Fogadós 8008 34 811 06

3 szakképzé-
si + 2 érett-

ségi vizsgára 
felkészítő 
évfolyam 

(választható)

22 fő

Felvételi vizsgák időpontja
Adategyeztetés, személyes találkozó: 2019.március 8. 8:00-13:00
Pótnap: 2019. március 12. 13:00-16:00

Nyílt napok időpontja:  

• 2018.november 08.
• 2018. december 06.
• 2019. január 10.
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SNI tanulókra vonatkozó információk
Azon tanulók számára is van továbbtanulásra lehetőség, akik a Nemzeti Közne-
velésről szóló módosított 2011. évi CXC. törvény 4. § (25) szerint egyéb pszi-
chés fejlődési zavarral:
• súlyos tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai készségek 

kevert zavara)
• súlyos figyelem zavar
• súlyos magatartás - szabályozási zavar
• valamint az Nkt. 4.§ (13) ab pontja értelmében beilleszkedési, tanulási, maga-

tartási nehézséggel küzdenek.
A különleges bánásmódot igénylő tanulók, "amennyiben szakértői vélemény alátá-
masztja, illetve amennyiben a szakmai vizsgakövetelményekkel összhangban áll", 
tantárgyi mentességgel élhetnek. 

Egyéb információ

Kollégiumi férőhelyek száma

Iskolánk diákjai az Erasmus program keretén belül, lehetőség szerint külföldi szak-
mai gyakorlatokon vehetnek részt. Az elmúlt években Milánóban, Bécsben, Barce-
lonában 50 diák fejleszthette szakmai tudását 3 héten keresztül. Franciaországban 
és Csehországban is rendelkezünk testvériskolával, ez alapján évenként utazhat-
nak tanulóink szakmai versenyekre, gyakorlatokra. A 9.-es diákoknak szeptember 
elején gólyanapokat rendezünk, ahol számos érdekes szakmai és egyéb kulturális 
programmal segítjük az iskolához való kötődést és a beilleszkedést.

Kollégiumi elhelyezést igény szerint az  Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnázi-
uma ,Szakközépiskolája és Kollégiumában tudunk biztosítani.
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Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031598
Igazgató: Gönczi Sándor
Pályaválasztási felelős: Árvai Hilda

Cím: 3300 Eger, Ifjúság u. 2.
E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu
Honlap: www.szilagyi-eger.hu
Tel.: 06 36 324-808

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

Angol nyelvi 
tagozat 0001 4 év 33 fő

Humán tagozat 0002 4 év 17 fő

Matematika-in-
formatika tagozat 0003 4 év 33 fő

Matematika 
és fizika vagy 

informatika emelt 
óraszámú képzés

1005 4 év 15 fő

Biológia-kémia 
tagozat 0004 4 év 33 fő

Általános tanter-
vű gimnáziumi 

képzés
0005 4 év 16 fő

Arany János 
Tehetséggondozó 

Program
0006 5 év 34 fő

Gimnázium

Felvételi követelmények szakonként

Minden tagozaton tanulmányi eredmények, központi írásbeli vizsga és szóbeli elbe-
szélgetés alapján történik a felvétel.
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Nyílt napok időpontja:  

2018. október 16-án és 2018. november 22-én
A programok a gimnázium aulájában kezdődnek. 9.00 órától általános tájékoztató, 
10.00 órától a tanulók szaktárgyi órákat tekinthetnek meg, illetve a szülőknek AJTP 
tájékoztató. Ezt követően a kollégiumi élettel ismerkedhetnek meg az érdeklődő 
diákok és szüleik.

Felvételi vizsgák időpontja

Kollégiumi férőhelyek száma

Arany János Tehetséggondozó Program résztvevője

A szóbeli felvételi elbeszélgetések 2019. február 21-27. között 14:15-tól kezdődnek.
Mindenki a jelentkezési lapon megadott telefonszámon, vagy e-mail címen kerül 
értesítésre.

320 fő

IGEN

Egyéb információ

Valamennyi közismereti tárgyból az emelt szintű érettségire való felkészülés lehető-
sége biztosított. 
Igény szerint informatikából ECDL vizsgára felkészítő csoportok is szervezésre és 
vizsgáztatásra kerülnek. 
Az iskola Tehetséggondozó munkájának elismeréseként az iskola 2010 óta Akkredi-
tált Kiváló Tehetségpont.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

angol, német, francia, spanyol, orosz

---
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Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

6 osztályos 
gimnázium 0013 6 év 30 fő

Gimnázium

Szakközépiskola (volt szakiskola)

Szakmacsopor-
tok/ ágazatok Szakképesítés Tago-

zatkód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Gépészet ágazat 
– általános 

tagozat
Gépgyártástech-

nológiai technikus 0001 54 521 03 4 év 30 fő

Gépészet ága-
zat – katonai 

tagozat
Gépgyártástech-

nológiai technikus 0002 54 521 03 4 év 30 fő

Gépészet ágazat 
– reál tagozat

Gépgyártástech-
nológiai technikus 0003 54 521 03 4 év 30 fő

Elektronika ága-
zat – általános 

tagozat
Elektronikai tech-

nikus 0004 54 523 02 4 év 30 fő

Elektronika 
ágazat – katonai 

tagozat
Elektronikai tech-

nikus 0005 54 523 02 4 év 30 fő

Elektronika 
ágazat – reál 

tagozat
Elektronikai tech-

nikus 0006 54 523 02 4 év 30 fő

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai 
Középiskola és Kollégium

OM azonosító: 031617
Igazgató: Busák István
Pályaválasztási felelős: Hegyi Tibor

Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
E-mail: busaki@wignerkozepiskola.hu
Honlap: www.wignerkozepiskola.hu
Tel.: 06 36 311-211
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Informatika ága-
zat – általános 

tagozat
Informatikai rend-

szerüzemeltető 0007 54 481 06 4 év 15 fő

Informatika 
ágazat – katonai 

tagozat
Informatikai rend-

szerüzemeltető 0008 54 481 06 4 év 15 fő

Informatika 
ágazat – reál 

tagozat
Informatikai rend-

szerüzemeltető 0009 54 481 06 4 év 15 fő

Gépészet ágazat 
– nyelvi előké-
szítő tagozat

Gépgyártástech-
nológiai technikus 0010 54 521 03 5 év 30 fő

Elektronika 
ágazat – nyel-
vi előkészítő 

tagozat

Elektronikai tech-
nikus 0011 54 523 02 5 év 30 fő

Informatika 
ágazat – nyel-
vi előkészítő 

tagozat

Informatikai rend-
szerüzemeltető 0012 54 481 06 5 év 15 fő

Felvételi követelmények szakonként

0001 - felvételi a tanulmányi eredmények alapján;
0002 - felvételi a tanulmányi eredmények és fizikai felmérő alapján;
0003 - felvételi a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli pontok alapján;
0004 - felvételi a tanulmányi eredmények alapján;
0005 - felvételi a tanulmányi eredmények és fizikai felmérő alapján;
0006 - felvételi a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli pontok alapján;
0007 - felvételi a tanulmányi eredmények alapján;
0008 - felvételi a tanulmányi eredmények és fizikai felmérő alapján;
0009 - felvételi a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli pontok alapján;
0010 - felvételi a tanulmányi eredmények alapján;
0011 - felvételi a tanulmányi eredmények alapján;
0012 - felvételi a tanulmányi eredmények alapján;
0013 - felvételi a tanulmányi eredmények alapján.

Felvételi vizsgák időpontja

A 0002, 0005 és 0008. tagozatokon a fizikai alkalmassági időpontja:
2019. február 26. 14:00 óra.
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Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)
angol, német nyelv

Nyílt napok időpontja:  

Kollégiumi férőhelyek száma

2018. november 30. 9:00 óra
Előzetes regisztráció szükséges.

Minden jelentkezőnek biztosítani tudunk férőhelyet.

SNI tanulókra vonatkozó információk

---



91

Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-
oktatást Végző Iskola és Kollégium

OM azonosító: 038521
Igazgató: Hornyeczki Lászlóné
Pályaválasztási felelős: 
Hornyeczki Lászlóné

Cím: 3300 Eger, Szalapart utca 81.
E-mail: igazgato@szalaparti-eger.sulinet.hu
Honlap: www.szalaparti-eger.sulinet.hu
Tel.: 06 36 411-933, Fax: 06 36 427-432

Intézményünk az alábbiakban bemutatott továbbtanulási lehetőséget tudja 
nyújtani az általános iskola 8. évfolyamán végzett középsúlyos értelmi fogya-
tékos vagy enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak. Enyhe értelmi fogyatékos 
tanuló készségfejlesztő iskolába akkor vehető fel, ha a szakiskola előkészítő 
kilencedik évfolyamát sikertelenül teljesítette.

9-10. évfolyam
Középsúlyos értelmi fogyatékos vagy a szakképzésből kimaradt, de diagnosztika-
ilag még enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülhetnek a 11-12. évfolyamon 
történő gyakorlati jellegű oktatásra.
Tanulmányi idő: 2 év.
Felvehető létszám: 13 fő.
A tanulók felvételének feltételei:
A képzésben az a tanuló vehet részt, aki a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bi-
zottsága jogerős szakértői véleménye alapján középsúlyos értelmi fogyatékos vagy 
enyhe értelmi fogyatékos és az általános iskola 8. osztályát elvégezte.

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

Készségfejlesztő iskola



92

Felvételi követelmények szakonként

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

Választható szakmai gyakorlati oktatás modulcsoportjai a 11. évfolyamon:
01 Textil és fonalmentő 8+2 óra, háztartástan- életvitel 8 óra, habilitációs célú  
 munkavégzés 4     óra
02 Kert és parkápoló 12+2 óra, udvaros 4 óra, irodatechnikai eszközök hasz 
 nálata 4 óra
03 Szövött tárgy készítő 8+2 óra, kisegítő takarító 12 óra
Lehetőség szerint külső munkahely jellegű gyakorlási lehetőségeket is nyújtunk, 
hogy tanulóink megtapasztalhassák a munkába járás, munkahelyi légkör, rendsze-
res munkavégzés, szociális beilleszkedés, stb. azon mozzanatait, amelyeket tanmű-
helyben, intézményi környezetben nem áll módunkban elsajátíttatni.
A képzés végén a tanulók vizsgát tesznek, tanusítványt kapnak.

Nyílt napok időpontja:  

Kollégiumi férőhelyek száma

2019. január 18.

Az intézményben kollégiumi ellátást tudunk nyújtani a vidéki tanulóknak.

Kollégiumi férőhelyek száma
Munkanapokon előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást nyújtunk.



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Hatvanban



94

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium

OM azonosító: 201477
Igazgató: Deák Andrea
Pályaválasztási felelős: Soltész Sándor

Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.
E-mail: bajzagim@gmail.com
Honlap: www.bajza.hu
Tel.: 06 37 341-455

Tervezett képzési formák bemutatása

Gimnázium

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám
Emelt szintű ma-
tematika és fizika 

csoport
0001 4 év 16 fő

Emelt szintű 
biológia és kémia 

csoport
0002 4 év 16 fő

Emelt szintű angol 
nyelvi csoport - 

haladó
0003 4 év 16 fő

Emelt szintű angol 
nyelvi csoport – 

középhaladó
0004 4 év 16 fő

Humán tantervű 
csoport 0005 4 év 14 fő

Emelt szintű né-
met nyelvi csoport 

–haladó
0006 4 év 12 fő

Emelt szintű né-
met nyelvi csoport 

–kezdő
0007 4 év 8 fő

Emelt szintű infor-
matika csoport 0008 4 év 16 fő

Általános csoport 0009 4 év 16 fő
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Felvételi követelmények szakonként

A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi 
írásbeli felvételi vizsga alapján, haladó és középhaladó angol és haladó német 
tagozatra az általános iskolai tanulmányi eredmények, a szóbeli meghallgatás 
és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményessége alapján rangsoroljuk.
• Központi matematika feladatsor: 50 pont
• Központi anyanyelvi feladatsor: 50 pont
• Általános iskolai érdemjegyek: 100 pont
A 0003-as, emelt szintű haladó angol nyelvi csoportba,a 0004-es, emelt szintű 
középhaladó angol nyelvi csoportba és a 0006-os, emelt szintű haladó német 
nyelvi csoportba jelentkezők angol nyelvből és német nyelvből szóbeli meg-
hallgatáson vesznek részt.
• Központi matematika feladatsor: 50 pont
• Központi anyanyelvi feladatsor: 50 pont
• Általános iskolai érdemjegyek: 100 pont
• Szóbeli meghallgatás angol vagy német nyelvből: 25 pont
A szóbeli vizsga részletes követelményei honlapunkon (www.bajza.hu) találhatók.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Emelt szintű matematika és fizika csoport:
• Emelt óraszámú matematika- és fizika oktatás csoportbontásban.
• Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv.
Emelt szintű biológia és kémia csoport:
• Emelt óraszámú biológia- és kémia oktatás csoportbontásban.
• Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv.
Emelt szintű angol nyelvi csoport - haladó:
• Emelt óraszámú angol oktatás csoportbontásban.
• Második idegen nyelv: francia nyelv.
Emelt szintű angol nyelvi csoport – középhaladó:
• Emelt óraszámú angol oktatás csoportbontásban.
• Második idegen nyelv: francia nyelv.

Felvételi vizsgák időpontja

2019. március 4-8.
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Humán tantervű csoport:
• Emelt óraszámú magyar és történelem oktatás csoportbontásban.
• Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv.
Emelt szintű német nyelvi csoport –haladó:
• Emelt óraszámú német oktatás csoportbontásban.
• Második idegen nyelv: angol nyelv.

Emelt szintű német nyelvi csoport –kezdő:
• Emelt óraszámú német oktatás csoportbontásban.
• Második idegen nyelv: angol nyelv.

Emelt szintű informatika csoport:
• Emelt óraszámú informatika- és matematika oktatás.
• Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv.

Általános csoport: 
• Idegen nyelv: angol nyelv és spanyol nyelv.

Nyílt napok időpontja:  
2018. november 27. - hatvani iskolák
2018. november 28. - környező települések iskolái

SNI tanulókra vonatkozó információk
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,oktatható SNI gyermekek, tanu-
lók nevelése-oktatása.Beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, gyengénlátó, beszédfogyatékos) gyerekek 
nevelése-oktatása.

Kollégiumi férőhelyek száma

Köznevelési Híd programban részt vesz:

Iskolánk nem rendelkezik kollégiummal.

IGEN
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Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 203035
Igazgató: Románné Kolozsi Andrea Mónika 
Pályaválasztási felelős: Szabó-Bérces Katalin, 
Románné Kolozsi Andrea Mónika

Cím: 3000 Hatvan, Vécsey út 2./a
E-mail: damjanich.hatvan@gmail.com
Honlap: www.diszi.hu
Tel.: 06 37 342-844

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Szakma-
csoportok Szakképesítés Tago-

zatkód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Egészség-
ügy ágazat

Érettségivel 
megszerezhető 

szakképesítés: Ál-
talános ápolási és 
egészségügyi asz-

szisztens. Érettségit 
követően 1 év alatt 

megszerezhető 
szakképesítés: Gya-
korló mentőápoló

5500

Érettségivel 
megszerezhe-
tő: 52 720 01 

Általános ápolási 
és egészségügyi 

asszisztens.

Érettségit köve-
tően: Gyakorló 

mentőápoló 
54 723 01

4 év kö-
zépiskolai 

évfolyam (+1 
év szakképző 

évfolyam)

17 fő

Egészség-
ügy ágazat

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Általános ápolási 
és egészségügyi 

asszisztens. Érett-
ségit követően 1 év 
alatt megszerezhe-

tő szakképesítés: 
Gyakorló ápoló

5501

Érettségivel 
megszerezhe-
tő: 52 720 01 

Általános ápolási 
és egészségügyi 

asszisztens.

Érettségit köve-
tően: Gyakorló 
ápoló 54 723 02

4 év kö-
zépiskolai 

évfolyam (+1 
év szakképző 

évfolyam)

17 fő

Gépészet 
ágazat

Érettségivel meg-
szerezhető szakké-

pesítés: Villamos 
berendezés szerelő 

és üzemeltető. 
Érettségit követően 
1 év alatt megsze-

rezhető szakképesí-
tés: Mechatronikai 

technikus

5502

Érettségivel 
megszerezhető: 
52 522 04 Villa-
mos berende-
zés szerelő és 
üzemeltető.

Érettségit köve-
tően: Mechatro-
nikai technikus 

54 523 01

4 középisko-
lai évfolyam 

(+1 szakképző 
évfolyam)

34 fő
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Informatika 
ágazat

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Irodai informatikus. 
Érettségit követően 
1 év alatt megsze-

rezhető szakké-
pesítés: Műszaki 

informatikus

5503

Érettségivel 
megszerezhető: 
54 481 02 Irodai 

informatikus.
Érettségit köve-
tően: Műszaki 
informatikus 

54 481 05

4 középisko-
lai évfolyam 

(+1 szakképző 
évfolyam)

34 fő

Közleke-
désgépész 

ágazat

Érettségivel meg-
szerezhető szakké-
pesítés: Elektroni-

kai műszerész.

Érettségit követően 
1 év alatt megsze-

rezhető szakképesí-
tés: Autóelektroni-

kai műszerész

5504

Érettségivel 
megszerezhető: 
34 522 03 Elekt-

ronikai műszrész.

Érettségit köve-
tően: Autóelekt-
ronikai műsze-
rész 54 525 01

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

17 fő

Közleke-
désgépész 

ágazat

Érettségivel meg-
szerezhető szakké-
pesítés: Építő- és 

anyagmozgató gép 
kezelője [Eme-

lőgépkezelő (kivéve 
targonca) szakma-

irány]. 

Érettségit követően 
1 év alatt megsze-

rezhető szakképesí-
tés: Autószerelő

5505

Érettségivel meg-
szerezhető: 32 

582 02 Építő- és 
anyagmozgató 

gép kezelője 
[Emelőgépkezelő 
(kivéve targonca) 

szakmairány].

Érettségit köve-
tően: Autószere-

lő 54 525 02

4 év kö-
zépiskolai 

évfolyam (+1 
év szakképző 

évfolyam)

17 fő

Közlekedés, 
szállítmá-
nyozás és 
logisztika 

ágazat

Érettségivel 
megszerezhető 

szakképesítés: Vál-
lalkozási ügyintéző 
vagy  Vámügyinté-
ző vagy Pénzügyi 

ügyintéző.

Érettségit követően 
1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-
sítés: Logisztikai és 

szállítmányozási 
ügyintéző

5506

Érettségivel 
megszerezhető: 
51 344 11 Vállal-
kozási ügyintéző 

vagy 51 344 03 
Vámügyintéző 
vagy 51 344 04 

Pénzügyi ügyin-
téző.

Érettségit köve-
tően: Logisztikai 
és szállítmányo-

zási ügyintéző 
54 841 11

4 év kö-
zépiskolai 

évfolyam (+1 
év szakképző 

évfolyam)

34 fő
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Szakközépiskola (volt szakiskola)

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképe-
sítés

Tagozat-
kód OKJ szám Képzési időtartam Felvehető 

létszám

Faipar/Faipar Asztalos 5530 34 543 02

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Építészet/
Építőipar Ács 5531 34 582 01

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Építészet/
Építőipar Burkoló 5532 34 582 13

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Kereskede-
lem-marke-
ting, üzleti 

adminisztrá-
ció/Kereske-

delem

Eladó 5551 34 341 01

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

28 fő

Elektrorech-
nika-elekt-

ronika/Villa-
mosipar és 
elektronika

Elektromos 
gép- és készü-

lékszerelő
5520 34 522 02

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Élelmiszer-
ipar/Élelmi-

szeripar

Édesipari ter-
mékgyártó 5550 34 541 01

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Gépészet/
Gépészet

Épület- és 
szerkezetla-

katos
5511 34 582 03

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Építészet/
Építőipar

Festő, mázo-
ló, tapétázó 5533 34 582 04

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Könnyűipar/
Könnyűipar Férfiszabó 5540 34 542 04

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő
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Vendéglá-
tás-turisztika/
Vendéglátó-

ipar

Fogadós 5553 34 811 06

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

28 fő

Gépészet/
Gépészet

Gépi forgá-
csoló 5512 34 521 03

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Gépészet/
Gépészet

Gyártósori 
gépbeállító 5513 34 521 05

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Gépészet/
Gépészet Hegesztő 5514 34 521 06

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Gépészet/
Épületgépé-

szet

Hűtő- és 
légtechnikai 

szerelő
5518 34 582 05

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Gépészet/
Gépészet Ipari gépész 5515 34 521 04

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Közlekedés/
Közlekedés-

gépész

Karosszéri-
alakatos 5510 34 525 06

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Építészet/
Építőipar Kőműves 5534 34 582 14

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Gépészet/
Épületgépé-

szet

Központi-
fűtés- és 

gázhálózat 
rendszersze-

relő

5516 34 582 09

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Vegyipar/
Vegyipar

Műanyagfel-
dolgozó 5560 34 521 09

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Könnyűipar/
Könnyűipar Női szabó 5541 34 542 06

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő
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Élelmiszer-
ipar/Élelmi-

szeripar
Pék 5552 34 541 05

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

28 fő

Informatika/
Informatika

Számító-
gép-szerelő, 
karbantartó

5570 34 523 02

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Építészet/
Építőipar Szárazépítő 5535 34 582 10

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Elektrorech-
nika-elekt-

ronika/Villa-
mosipar és 
elektronika

Villanyszerelő 5521 34 522 04

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Gépészet/
Épületgépé-

szet

Víz-, csa-
torna- és 

közműrend-
szerszerelő

5517 34 582 12

3 év szakképzési + 2 
év érettségi vizsgára 
felkészítő évfolyam 

(választható)

12 fő

Felvételi követelmények szakonként

Szakgimnáziumban:
• felvétel tanulmányi eredmény alapján(központi felvételi előnyt jelent)
• 5., 6., 7. osztály tanév végi, 8. osztály félévi osztályzatai minden tantárgyból 

(különös tekintettel a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és 
idegen nyelv tantárgyakra)

• 8. osztály elvégzése
• egészségügyi alkalmasság vagy pályaalkalmasság vagy mindkettő

Szakközépiskolában: 
• felvétel tanulmányi eredmény alapján
• 5., 6., 7. osztály tanév végi, 8. osztály félévi osztályzatai minden tantárgyból
• 8. osztály elvégzése
• egészségügyi alkalmasság vagy pályaalkalmasság vagy mind a kettő

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Választható az angol nyelv vagy a német nyelv (általános iskolai tanulmányok 
alapján)
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Nyílt napok időpontja:  

Kollégiumi férőhelyek száma

2018. november 5 -9. 08:00-14:00 óra között

100 fő

Egyéb információk

SZAKGIMNÁZIUMBAN:
• a közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban is 

részesülnek a tanulók.
• választásuk alapján felkészülhetnek az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgy-

ból vagy az ágazathoz kapcsolódó mellék-szakképesítésből tehetnek komplex 
szakmai vizsgát az érettségit megelőzően

• 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek magyarnyelv és irodalom, mate-
matika, történelem, idegen nyelv és ágazatnak megfelelő szakmai ismeretek-
ből

• ezután mehetnek felsőoktatási intézménybe

SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
• a képzés 3 éves
• a tanulók az elméleti és gyakorlati oktatás mellett közismereti tantárgyakat is 

tanulnak
• 9. évfolyamon szintvizsgát tesznek
• a 3. év végén komplex szakmai vizsgát tesznek
• vizsga után lehetőségük van nappali tagozaton, 2 év alatt az érettségi meg-

szerzésére, vagy más szakmák elsajátítására (a második szakma kizárólag a 
felnőttoktatás keretében szerezhető meg)

SNI tanulókra vonatkozó információk

Jelentkezhetnek az Informatika ágazatra és az Informatika szakmacsoportra.

Felvételi vizsga tervezett időpontja

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

OM azonosító: 200435
Igazgató: Maldrik Gábor
Pályaválasztási felelős: Németh Anett

Cím: 3000 Hatvan, Csaba vezér út 6.
E-mail: titkarsag@befogadoiskola.hu
Honlap: grassalkovich-antal.baptistaoktatas.hu
Tel.: 06 37 540-104 

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakmacsoportok/
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Művészet, közmű-
velődés, kommuni-

káció
Képző és iparművé-

szet V.

Népi kézműves 
( kosárfonó, 
fonott bútor 
készítő szak-

irány)

2002 34 215 01 3 év 20 fő

Kereskedelem- 
marketing, üzleti 

adminisztráció
Kereskedelem XXVI.

Eladó 2003 34 341 01 3 év 28 fő

Informatika, 
Informatika XIII.

Számító-
gép-szerelő, 
karbantartó

2004 34 523 02 3 év 28 fő

Építészet,
Építőipar XVI. Bádogos 2005 34 582 02 3 év 16 fő

Mezőgazdaság, 
Kertészet- és park-

építés XXXIV
Kertész 2001 34 622 02 3 év 28 fő

Szociális szolgálta-
tások, 

Szociális III.

Szociális gon-
dozó és ápoló 2006 34 762 01 3 év 28 fő

Építészet,
Építőipar XVI.

Festő, mázoló, 
tapétázó 2007 34 582 04 3 év 16 fő

Szakközépiskola (volt szakiskola)
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Szakiskola (volt speciális szakiskola)

Szakmacsoportok/ 
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Ügyvitel, Ügyvitel 
XXVI.

Számítógépes 
adatrögzítő 1004 31 346 02 1+2 év 13 fő

Kereskedelem- mar-
keting, üzleti admi-
nisztráció Kereske-

delem XXVI.

Élelmiszer-, vegyi 
áru eladó 1001 31 341 05 1+2 év 13 fő

Mezőgazdaság, Ker-
tészet- és parképítés 

XXXIV.
Kerti munkás 1002 21 622 01 1+2 év 13 fő

Mezőgazdaság kew-
reskedelem XXVI. Virágkötő 1005 31 215 02 1+2 év 13 fő

Vendéglátás, turiszti-
ka Vendéglátóipar 

XXVII.
Konyhai kisegítő 1003 21 811 01 1+2 év 13 fő

Ügyvitel, Ügyvitel 
XXVI.

Számítógépes 
adatrögzítő 3004 31 346 02 2 fő 13 fő

Kereskedelem- mar-
keting, üzleti admi-
nisztráció Kereske-

delem XXVI.

Élelmiszer-, vegyi 
áru eladó 3001 31 341 05 2 év 13 fő

Mezőgazdaság, Ker-
tészet- és parképítés 

XXXIV.
Kerti munkás 3002 21 622 01 2 év 13 fő

Mezőgazdaság ke-
reskedelem XXVI. Virágkötő 3005 31 215 02 2 év 13 fő

Vendéglátás, turiszti-
ka Vendéglátóipar 

XXVII.
Konyhai kisegítő 3003 21 811 01 2 év 13 fő

Felvételi követelmények szakonként

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

Felvételi vizsgák tervezett időpontja

nincs
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Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk:

angol nyelv

Enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési , tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 
tanulókat is ellát  az intézmény.

Nyílt napok időpontja:  

Kollégiumi férőhelyek száma

2018. november 19-23.

---
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Széchenyi István Római Katolikus  
Gimnázium és Szakgimnázium

OM azonosító: 201690
Igazgató: Fehér Józsefné
Pályaválasztási felelős: Majzik Ildikó

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

Általános tagozat 0005 4 év 17 fő

Gimnázium

Cím: 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 6.
E-mail: titkarsag@szechenyi60.hu
Honlap: www.szechenyi60.hu
Tel.: 06 37 541-443

Szakmacsoportok/
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Közgazdaság
Pályázati 

támogatási 
asszisztens

0001 52 720 01 4 év 34 fő

Informatika Irodai informa-
tikus 0002 52 481 02 4 év 34 fő

Ügyvitel Ügyfélszolgá-
lati ügyintéző 0003 52 842 02 4 év 20 fő

Egészségügy

Általános 
ápolási és 

egészségügyi 
asszisztens

0004 52 720 01 4 év 34 fő

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)
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Szakmacsoportok/
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Közgazdaság
Pénzügyi – 
számviteli 
ügyintéző

0001 54 344 01 1 év 18 fő

Informatika
Informatikai 
rendszerüze-

meltető
0002 54 481 06 1 év 22 fő

Ügyvitel Irodai titkár 0003 54 346 03 1 év 15 fő

Érettségire épülő szakképzés

Felvételi vizsgák tervezett időpontja

Nyílt napok időpontja

Kollégiumi férőhelyek száma

Felvételi követelmények szakonként

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

Központi írásbeli + hozott pontszám + szóbeli elbeszélgetés

Gimnázium: angol, német 
Szakgimnázium: választható angol vagy német 
Informatia ágazaton: csak angol

Nem fogadhatók.

Írásbeli: 2019. január 19.  10:00 óra  
Szóbeli: 2019.február 27. 15:00 óra

2018. november 20. 08:00 óra

---



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Gyöngyösön
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Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

OM azonosító: 031597
Igazgató: Dr. Czinder Péter
Pályaválasztási felelős:  
Információ a titkárságon

Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33.
E-mail: titkarsag@berze.hu
Honlap: www.berze.hu
Tel.: 06 37 505-265

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

Nyolcosztályos 
gimnáziumi képzés 0008 8 év 32 fő

Négyosztályos 
gimnáziumi képzés 0004 4 év 96 fő

Gimnázium

Felvételi követelmények szakonként

Felvételi követelmények szakonként: 
A rangsor az általános iskolai átlag, a központi írásbeli, illetve a szóbeli eredménye 
alapján alakul ki.
Felvételi vizsgák tervezett időpontja: 
• Központi írásbeli: 2019. január 19.
• Szóbeli: a honlapon közzétett időpontban

Felvételi vizsgák tervezett időpontja:

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Központi írásbeli: 2019. január 19.
Szóbeli: a honlapon közzétett időpontban

angol, francia, német, spanyol
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Nyílt napok időpontja:  

2018. november 29. 14.00 óra 
Igazgatói tájékoztató:
2018. november 27 17.00 óra, 8 évfolyamos képzésről
2018. november 28. 17.00 óra, 4 évfolyamos képzésről
Előzetes regisztráció szükséges.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Kollégiumi férőhelyek száma

angol, francia, német, spanyol

Elhelyezés más iskola kollégiumában megoldható.

SNI tanulókra vonatkozó információk

Személyes egyeztetés szükséges. 
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Gyöngyösi Kolping Katolikus  
Szakközépiskola és Szakiskola

OM azonosító: 031646
Igazgató: Varga Kálmánné
Pályaválasztási felelős: Varga Kálmánné

Cím: 3200 Gyöngyös, Koháry út 2.
E-mail: kolpingiskola@gmail.com
Honlap: www.kolpinggyongyos.hu
Tel.: 06 37 300-580

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakmacsoportok/
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Kereskedelem-mar-
keting, üzleti kom-

munikáció
Eladó 0001 3434101 3 év 30 fő

Mezőgazdaság Virágkötő és vi-
rágkereskedő 0002 3421504 3 év 20 fő

Informatika
Számító-

gép- szerelő, 
karbantartó

0003 3452302 3 év 20 fő

Szakmacsoportok/
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Kereskedelem-mar-
keting, üzleti kom-

munikáció

Élelmiszer-, 
vegyiáru eladó 1111 3134105 3 év 12 fő

Mezőgazdaság Virágkötő 1112 3121502 3 év 12 fő

Ügyvitel Számítógépes 
adatrögzítő 1113 3134602 3 év 12 fő

Szakközépiskola (volt szakiskola)

Szakiskola (volt speciális szakiskola)
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Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

német

Olyan különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók is befogadásra kerül-
nek, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzék-
szervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabá-
lyozási zavarral) küzdenek.

Nyílt napok időpontja

2018. december 3.

Kollégiumi férőhelyek száma
Kollégiumi elhelyezést korlátozott számban a gyöngyösi Vak Bottyán János Katoli-
kus Műszaki és Közgazdasági Középiskola és Kollégiumban tudunk biztosítani.

Felvételi követelmények szakonként

8 általános végzettség

Felvételi vizsgák tervezett időpontja:

Nem tartunk felvételi vizsgát.



113

Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 203035
Igazgató: Ivony Ildikó
Pályaválasztási felelős: Ádám Andrea

Cím: 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38.
E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu
Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu
Tel.: 06 37 311 857

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakmacsopor-
tok/ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Szépészet

Érettségivel 
megszerezhető 

szakképesítés: férfi 
fodrász-borbély

Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Fodrász

4001

Érett-
ségivel 

megsze-
rezhető:

52 815 03 
férfi fod-
rász-bor-

bély

Érettségit 
követően:  
54 815 01 
Fodrász

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

34 fő

Vegyipar

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 
Abroncsgyártó

Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 

szakképesítés: Gu-
miipari technikus

4002

5 Érett-
ségivel 

megsze-
rezhető:

34 543 01 
Abroncs-

gyártó

Érettségit 
követően:  
54 543 02 
Gumiipari 
technikus

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

17 fő

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)
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Szakközépiskola (volt szakiskola)

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképe-
sítés Tagozatkód OKJ szám Képzési idő-

tartam
Felvehető 
létszám fő

Vegyipar Abroncsgyár-
tó 4006 34 543 01

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Faipar Asztalos 4009 34 543 02

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Építészet Festő, mázo-
ló, tapétázó 4010 34 582 04

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Gépészet Hegesztő 4012 34 521 06

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

28 fő

Informatika

Érettségivel meg-
szerezhető szak-
képesítés: Irodai 

informatikus

Érettségit köve-
tően 1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Gazdasági infor-
matikus

4003

Érett-
ségivel 

megsze-
rezhető:
52 48102 

Irodai 
informati-

kus

Érettségit 
követően: 
54 481 02 
Gazdasági 
informati-

kus

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

17 fő
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Gépészet Ipari gépész 4013 34 521 04

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

28 fő

Építészet Kőműves 4011 34 582 14

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Könnyűipar Női szabó 4015 34 542 06

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Élelmiszeripar Pék 4016 34 541 05

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Elektrotech-
nika-elektro-

nika
Villanyszerelő 4014 34 522 04

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Építészet Burkoló 4017 34 582 13

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Építészet Ács 4022 34 582 01

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Közlekedés Járműfényező 4021 34 525 03

3 év szak-
képzési + 2 
év érettségi 

vizsgára felké-
szítő évfolyam 
(választható)

12 fő
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Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

angol, német

Integráltan oktatjuk SNI tanulóinkat.

Nyílt napok időpontja

2018. november 9.

Kollégiumi férőhelyek száma
200 fő

Felvételi követelmények szakonként

Orvosi alkalmassági vizsga minden szakmához.

Felvételi vizsgák tervezett időpontja:

Felvételi elbeszélgetés 2019. június 20-21.
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Károly Róbert Középiskola

OM azonosító: 201225
Igazgató:  
Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda Violetta
Pályaválasztási felelős:  
Ombódi Andrásné Madai Judit

Cím: 3200 Gyöngyös, Katona József u. 4
E-mail: karolyrobert@maltai.hu
Honlap: www.maltaikeri.hu
Tel.: 06 37 311-953 

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

Általános gimná-
ziumi tagozat 1000 4 év 24 fő

Gimnázium

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Kereskedelem

érettségivel megsze-
rezhető szakképesítés: 

eladó,
+1 év után megszerezhe-

tő szakképesítés:
kereskedő

1100 54 341 01 4+1 év 33 fő

Vendéglátóipar

érettségivel megsze-
rezhető szakképesítés: 

pincér,
+1 év után megszerezhe-

tő szakképesítés:
vendéglátásszervező

1200 54 811 01 4+1 év 33 fő

Turisztika

érettségivel megsze-
rezhető szakképesítés: 

szállodai recepciós,
+1 év után megszerezhe-

tő szakképesítés:
turisztikai szervező, 

értékesítő

1300 54 812 03 4+1 év 34 fő

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)
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Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképe-
sítés

Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési időtartam Felvehető 
létszám

Kereskedelem eladó 2100 34 341 01

3 + 2 év
(3 év szakképző évfo-

lyam + 2 év érettségire 
felkészítő évfolyam)

33 fő

Vendéglátóipar cukrász 3100 34 811 01

3 + 2 év
(3 év szakképző évfo-

lyam + 2 év érettségire 
felkészítő évfolyam)

33 fő

Vendéglátóipar pincér 3200 34 811 03

3 + 2 év
(3 év szakképző évfo-

lyam + 2 év érettségire 
felkészítő évfolyam)

33 fő

Vendéglátóipar szakács 3300 34 811 04

3 + 2 év
(3 év szakképző évfo-

lyam + 2 év érettségire 
felkészítő évfolyam)

33 fő

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképe-
sítés

Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési időtartam Felvehető 
létszám

Kereskedelem Kereskedő 4100 54 341 01 2 év 34 fő

Turisztika
Turisztikai 
szervező, 
értékesítő

4200 54 812 03 2 év 17 fő

Szakközépiskola (volt szakiskola)

Érettségire épülő szakképzés

Felvételi követelmények szakonként

Képzéseinkre az általános iskola által kitöltött lappal lehet jelentkezni.
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tanulmányi terület(ek) kódját és a választott 
szakirányt, ágazatot.
A felvételi eljárás keretében a gimnáziumba és szakgimnáziumba jelentkező 
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Nyílt napok időpontja:  

2018. november 12 - 13 - 14.
8.00 - 13.00 óra között

Felvételi vizsgák időpontja
központi írásbeli: 2019. január 19. 10.00 óra
szóbeli felvételi tervezett időpontja: 2019. február 22-23. 13.00 - 17.00 óra

Kollégiumi férőhelyek száma

Kollégiumi férőhely Gyöngyös város kollégiumaiban igényelhető korlátozott szám-
ban.

tanulóknak központi írásbeli vizsgán kell részt venni magyar nyelv és matematika 
tantárgyakból. 
A felvételi kérelmekről ez esetben az írásbeli vizsga (100 p), a tanulmányi eredmé-
nyek (60 p) és a szóbeli elbeszélgetés (15 p) alapján döntünk.
A szakközépiskolai osztályokba jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi ered-
mények alapján rangsoroljuk.
A szakmai és egészségügyi alkalmasságról szóbeli elbeszélgetés formájában dön-
tünk. 
A tanulmányi eredményeknél a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait 
vesszük figyelembe: magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, 
biológiából, kémiából és idegen nyelvből (angol vagy német)

SNI tanulókra vonatkozó információk

Azon SNI és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részé-
re , akik a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXX. Törvény 51.§. (5) bekezdésé-
ben biztosított jogukkal élni kívánnak, az erre vonatkozó kérelmüket valamint a 
szakértői véleményt csatolják a jelentkezési lapjukhoz.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Gimnáziumban: angol és német
Szakgimnáziumban és Szakközépiskolában: angol vagy német
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Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági 
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 201521
Igazgató: Benyovszky Péter
Pályaválasztási felelős: Kaló István

Cím: 3200 Gyöngyös, Thán Károly út 1.
E-mail: vbj@vbjnet.hu
Honlap: vbjnet.hu
Tel.: 06 37 505-100, Fax: 06 37 505-108

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

IX. Gépészet 
ágazat

Gépgyártástechnológiai 
technikus 0013 54 521 03 5 év 68 fő

XI. Villamosipar 
és elektronika 

ágazat
Elektronikai technikus 0011 54 523 02 5 év 34 fő

XIII. Informati-
ka ágazat Szoftverfejlesztő 0012 54 213 05 5 év 34 fő

XXIV. Közgaz-
daság ágazat

Pénzügyi- számviteli 
ügyintéző 0014 54 344 01 5 év 34 fő

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Felvételi követelmények szakonként

A felvételi pontok számítása:
A 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor elért eredményei alapján 25 
pontot hozhat a tanuló (a pontok értéke megegyezik az osztályzatokkal, majd az 
összeget osztjuk kettővel) a következő tantárgyakból:
Gépészet, Informatika és Villamosipar és elektronika ágazatokba történő 
jelentkezés esetén:
• magyar nyelv
• matematika
• történelem
• idegen nyelv
• fizika
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Közgazdaság ágazatba történő jelentkezés esetén:
• magyar nyelv
• matematika
• történelem
• idegen nyelv
• irodalom
Jelentkezőinknek központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal 
megszervezett írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából.
Magyar nyelv (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat 
felezve).
Matematika (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felez-
ve).
A szóbeli felvételi beszélgetés során 25 pont szerezhető.
Az általános iskolából maximum 25 pont hozható (a megszerzett pontokat felezve).
Így a felvételi eljárás keretében 50+25+25=100 pont érhető el.
A tanulókat az összesen megszerzett pontjaik alapján rangsoroljuk.

Nyílt napok időpontja:  

2018. november 26-30. 
Kérjük, hogy – várakozás elkerülése érdekében – a nagyobb iskolai csoportok a 
06 37 505-102 telefonszámon jelezzék előre érkezésük tervezett időpontját. 

Felvételi vizsgák időpontja

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2019. január 19. 10:00 óra
Szóbeli elbeszélgetés: 2019. február 28-március 8. között (kiértesítés szerint)

SNI tanulókra vonatkozó információk

Amennyiben enyhe diszlexiával vagy diszgráfiával küzdő tanuló jelentkezik isko-
lánkba - szülői kérésre - az igazgató egyéni eljárásrendet alkalmazhat a Köznevelési 
Törvény és a szakértői vélemény alapján. 
Kérjük, hogy szakértői véleménnyel rendelkező jelentkező esetében előzetesen 
egyeztessenek a tanulmányi igazgatóhelyettessel.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német
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Kollégiumi férőhelyek száma

100 fő

Egyéb infromáció

Jelentkezőink pályaalkalmassági vizsgálatot követően nyerhetnek felvételt isko-
lánkba. Villamosipar és elektronika ágazatban a színtévesztés kizáró ok.



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Füzesabonyban
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Egri SZC Remenyik Zsigmond 
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

OM azonosító: 203035
Igazgató: Csesznok Róbert
Pályaválasztási felelős: Csesznok Róbert

Cím: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
E-mail: iskola@remenyikzs.sulinet.hu
Honlap: www.remenyikzs.sulinet.hu
Tel.: 70 641-2969, 70 331-1556

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Informatika 
ágazat

Érettségivel meg-
szerezhető szak-
képesítés: Irodai 

informatikus 

Érettségit követően 
+1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-
sítés: Informatikai 
rendszerüzemel-

tető

7001

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés 

esetén: 
52 481 02

Érettségit köve-
tően +1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés 

esetén: 54 481 06

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 év 
szakkép-
ző évfo-

lyam)

17 fő

Informatika 
ágazat

Érettségivel meg-
szerezhető szak-
képesítés: Irodai 

informatikus 

Érettségit köve-
tően +1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Szoftverfejlesztő

7002

Érettségivel meg-
szerezhető szak-
képesítés esetén:             

52 481 02

Érettségit köve-
tően +1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés 

esetén: 54 213 05

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 év 
szakkép-
ző évfo-

lyam)

17 fő

Közlekedés, 
Szállítmányo-

zás és logisztika 
ágazat

Érettségivel meg-
szerezhető szakké-
pesítés: Vállalkozá-

si ügyintéző

Érettségit követően 
+1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-
sítés: Logisztikai és 

szállítmányozási 
ügyintéző

7003

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés 

esetén: 
51 344 11

Érettségit köve-
tően +1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés 

esetén: 54 841 11

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 év 
szakkép-
ző évfo-

lyam)

17 fő

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)
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Felvételi követelmények szakonként

A beiskolázás az általános felvételi eljárás keretében történik. A felvételi sorrendet 
az általános iskolai 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, 
idegen nyelv és matematika osztályzatok összege jelenti. Ez alapján történik a 
rangsorolás.

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ, SZOFTVERFEJLESZTŐ, LOGISZTIKAI ÉS 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSEN:
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSEN:
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

POSTAI ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSEN:
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Közlekedés, 
Szállítmányo-

zás és logisztika 
ágazat

Érettségivel meg-
szerezhető szakké-
pesítés: Vállalkozá-

si ügyintéző

Érettségit követően 
+1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-
sítés: Postai üzleti 

ügyintéző

7004

Érettségivel meg-
szerezhető szak-
képesítés esetén:             

52 841 02

Érettségit köve-
tően +1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés 

esetén: 54 841 09

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 év 
szakkép-
ző évfo-

lyam)

17 fő

Ügyvitel ágazat

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés: 

Ügyfélszolgálati 
ügyintéző

Érettségit követően 
+1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-
sítés: Irodai titkár

7005

Érettségivel 
megszerezhető 
szakképesítés 

esetén: 
52 481 02

Érettségit köve-
tően +1 év alatt 
megszerezhető 
szakképesítés 

esetén: 54 346 03

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam

(+1 év 
szakkép-
ző évfo-

lyam)

34 fő

Felvételi vizsgák időpontja

Felvételi vizsgát nem tartunk.
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Nyílt napok időpontja:  

2018. november 13. 8.00 óra
2018. novemver 30. 8.00 óra

SNI tanulókra vonatkozó információk

Egyéb információk

Integrált oktatásban vesznek részt.

CISCO R&S, ITE Essentials oktatás mellett, LEGO robotok, 3D nyomtató is rendelke-
zésre áll.
Tagintézményünkben működik az ERASMUS+ mobilitási pályázat, Útravaló ösztön-
díj program.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma

Kollégiumi férőhelyet az egri tagintézményekben tudunk biztosítnai: (Egri SZC Bor-
nemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Eger, Kertész utca 
128., vagy Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma 
és Könyvtárában, Eger, Bem tábornok utca 3.)



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Hevesen
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Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő  
Nevelés-Oktatást Végző Iskola

OM azonosító: 038525
Igazgató: Pocsai Zsuzsanna
Pályaválasztási felelős: Csabainé Rajnai Csilla

Cím: 3360 Heves, Hunyadi János utca 24.
E-mail: iskola@benedekelekiskolaheves.sulinet.hu
Honlap: www.benedekelekiskola.ininet.hu
Tel.: 06 36 545-105

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakmacsoportok/
ágazatok Szakképesítés OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

Mezőgazdaság kerti munkás részszak-
képesítés 21 622 01 1+2 év 13 fő

Szakiskola (volt speciális szakiskola)

Felvételi követelmények szakonként

A képzésben azok a tanulók vehetnek részt, akik a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága jogerős szakvéleménye alapján sajátos 
nevelési igényűek és az általános iskola 8. osztályát elvégezték.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: 9/OKJ évfolyamon szükségesek.

Felvételi vizsgák időpontja

Felvételi vizsgát nem tartunk.

Nyílt napok időpontja:  

2018. november 22.

SNI tanulókra vonatkozó információk

A képzésre enyhe értelmi fogyatékos tanulók  jelentkezhetnek.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol
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Egyéb információk

9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM
A szakiskolai 9/E évfolyam célja, hogy felkészítse a tanulókat a szakképzésbe törté-
nő belépésre. A szakiskolai tanterv keretében ezeken az évfolyamokon közismereti 
tantárgyakat és előkészítő jelleggel pályaorientációs és szakmai alapozó elméleti 
tantárgyakat tanulnak a tanulók.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kö-
telező előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, 
alkalmazása során – az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a 
középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb 
vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába 
álláshoz szükséges motiváció megteremtése.
A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett álta-
lános műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni 
az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.

Tanulmányi idő: 1 + 2 év
1. év 9/E előkészítő évfolyam, 2. és 3. év 9/OKJ – 10/OKJ

Felvehető létszám: 13 fő/évfolyam

9/OKJ - 10/OKJ ÉVFOLYAM 
A 9/E előkészítő évfolyamra ráépülő 2 évfolyamos OKJ szerinti Kerti munkás 
(21-622-01) megnevezésű rész-szakképesítés oktatása.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: 9/OKJ évfolyamon szükségesek.
A rész-szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, gazdaságokban végezhet alapvető 
kertészeti tevékenységet. Gyümölcstermelő növényeket, szőlő, zöldségnövényeket 
telepít, elvégzi a felnevelési alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő 
fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. A kerti 
haszonnövényeket szakszerűen betakarítja. Ismereteket szerez a kisgazdálkodás 
terén. A képzés lehetőséget teremt közlekedési ismeretek elsajátítására, valamint a 
vállalkozások elindításához szükséges minimális alapok megismeréséhez.
A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:
• gyümölcstermesztési feladatokat ellátni,
• szőlőtermesztési feladatokat ellátni,
• zöldségtermesztési feladatokat ellátni,
• eszközöket használni és karbantartani.
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Eötvös József Református Oktatási Központ

OM azonosító: 201724
Igazgató: Együd László
Pályaválasztási felelős: 
Starusz Erika - gimnáziumi képzés
Szilákné Balajti Katalin - szakképzés

Cím: 3360 Heves Dobó út 29.
E-mail: ejk@eotvos-heves.sulinet.hu
Honlap: ejrok.tirek.hu
Tel.: 06 346-118, 06 36 346-897

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozatkód Képzési időtartam Felvehető létszám

Általános tantervű 0001 4 év 60 fő

Gimnázium

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Rendészet, 
honvédelem és 
közszolgálat/
Rendészet és 
közszolgálat 

ágazat

Közszolgálati ügyintéző 0002 54 345 01 4+1 év 16 fő

Mezőgazdaság/
Agrár gépész 

ágazat

Mezőgazdasági gépész-
technikus 0003 54 521 05 4+1 év 16 fő

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Szakközépiskola (volt szakiskola)

Szakmacsoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám 

Vegyipar/ Vegyipar 
ágazat Abroncsgyártó 0004 34 543 01 3 év 12 fő
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Vendéglátás-turisz-
tika/ Vendéglátóipar 

ágazat
Cukrász 0005 34 811 01 3 év 16 fő

Kereskedele-marke-
ting, üzleti adminiszt-
ráció/ Kereskedelem 

ágazat

Eladó 0006 34 341 01 3 év 16 fő

Gépészet/ Gépészet 
ágazat

Épület- és szer-
kezetlakatos 0007 34 582 03 3 év 16 fő

Építészet/ Építőipar 
ágazat Kőműves 0008 34 582 14 3 év 16 fő

Mezőgazdaság/Agrár 
gépész ágazat

Mezőgazdasági 
gépész 0009 34 521 08 3 év 12 fő

Könnyűipar/Köny-
nyűipar ágazat Női szabó 0010 34 542 06 3 év 12 fő

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Vegyipar/Vegyipar ágazat Gumiipari technikus 54 345 01 2 év 12 fő

Érettségire épülő szakképzés

Felvételi követelmények szakonként

Gimnázium: 
• központi írásbeli vizsga
• általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi eredménye
Szakgimnázium rendészet és közszolgálat ágazat:
• központi írásbeli vizsga
• általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi eredménye
• egészségügyi alkalmasság
• testnevelési pályaalkalmassági vizsga
Szakgimnázium agrár gépészet ágazat:
• általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi eredménye
• egészségügyi alkalmasság
Szakközépiskola:
• általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi eredménye
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Felvételi vizsgák időpontja

Központi írásbeli vizsga (gimnázium valamint rendészet és közszolgálat ágazat):
2019. január 19. 10 óra
Testnevelés alkalmassági vizsga (rendészet és közszolgálat ágazat):
2019. január 19. (írásbeli után)

• egészségügyi alkalmasság
• abroncsgyártó és cukrász szakmában pályaalkalmassági vizsgálat

Nyílt napok időpontja:  

Gimnázium és szakgimnázium rendészet és közszolgálat ágazat: 
2018. november 20-21. 09:00-11.30
Szakgimnázium agrár gépész ágazat: 2018. november 14. 09:00-11.00
Szakközépiskola: 2018. november 13. 09:00-11.00 között

SNI tanulókra vonatkozó információk

Egyéb információk

SNI tanulókat csak a gimnáziumi képzésben fogadunk, számukra biztosítjuk a 2011. 
évi CXC. törvény a köznevelésről 51. § (5) bekezdésében  előírtakat.

Az iskolában heti 2 óra kötelező hittan foglalkozás van, a tanulók református és 
katolikus hittan közül választhatnak.
Az iskola nyelvvizsgahelyként működik, helyben tehető nyelvvizsga angol és német 
nyelvből, a nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervezünk.
Az iskola ECDL vizsgaközpont, helyben lehetőség van a vizsga letételére.
2018. november 8-án 16:00 órától az érdeklődő szülők számára tájékoztató szü-
lői értekezletet tartunk, ahol lehetőség nyílik az iskola megtekintésére.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német

Kollégiumi férőhelyek száma

70 fő



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Lőrinciben
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Egri SZC Március 15. Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 203035
Igazgató: Oroián Erzsébet
Pályaválasztási felelős: Kocsis Tiborné

Cím: 3024 Lőrinci, Kastélykert
E-mail: admin@lorinci.sulinet.hu
Honlap: www.lorinci-kozepiskola.hu
Tel.: 06 37 388-455

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

Rendészet és 
közszolgálat 

ágazat

Érettségivel megsze-
rezhető szakképe-
sítés: közszolgálati 

ügykezelő.

Érettségit követően 
1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-
sítés: Közszolgálati 

ügyintéző.

6601

Érettségivel 
megszerezhe-
tő: 52 345 04 
Közszolgálati 

ügykezelő.

Érettségit köve-
tően: Közszolgá-

lati ügyintéző 
54 345 01

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam 

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

26 fő

Pedagógia 
ágazat

Érettségivel megsze-
rezhető szakképesí-

tés: Óvodai dajka

Érettségit követően 
1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-

sítés: Pedagógi-
ai- és családsegítő 

minkatárs

6605

Érettségivel 
megszerezhető: 

32 140 01 
Óvodai dajka

Érettségit köve-
tően: Pedagógi-
ai- és családse-
gítő minkatárs 

54 140 02

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam 

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

34 fő

Bányászat 
ágazat

Érettségivel meg-
szerezhető szak-

képesítés: Külszíni 
bányász. 

Érettségit követően 
1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-

sítés: Bányaművelő 
technikus

6604

Érettségivel 
megszerezhető: 
32 544 01 Külszí-

ni bányász.

Érettségit köve-
tően: Bányamű-
velő technikus 

54 544 01

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam 

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

17 fő
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Sport ágazat

Érettségivel meg-
szerezhető szakké-
pesítés: Regenerál 

balneoterápiás 
masszőr

Érettségit követően 
1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-

sítés: Fitness - Well-
ness instruktor

6606

Érettségivel 
megszerezhető:  
51 726 01 Rege-
nerál balneote-
rápiás masszőr

Érettségit 
követően: Fit-
ness-Wellness 

instruktor 
54 813 01

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam 

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

17 fő

Vendéglátó-
ipari ágazat

Érettségivel megsze-
rezhető szakképesí-

tés: Pincér

Érettségit követően 
1 év alatt megsze-
rezhető szakképe-
sítés: Vendéglátás-

szervező

6603

Érettségivel 
megszerezhető:  
34 811 03 Pincér

Érettségit köve-
tően: 

54 811 01 Ven-
déglátásszer-

vező

4 év kö-
zépiskolai 
évfolyam 

(+1 év 
szakképző 
évfolyam)

26 fő

Szakközépiskola (volt szakiskola)

Szakmacsopor-
tok/ ágazatok

Szakképe-
sítés

Tago-
zatkód OKJ szám Képzési időtartam Felvehető 

létszám

Építészet/Épí-
tőipar

festő, mázo-
ló, tapétázó 6611 34 582 04

3 szakképzési + 2 
érettségi vizsgára 

felkészítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Vendéglátás-tu-
risztika/Vendég-

látóipar
cukrász 6615 34 811 01

3 szakképzési + 2 
érettségi vizsgára 

felkészítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Vendéglátás-tu-
risztika/Vendég-

látóipar
szakács 6614 34 811 04

3 szakképzési + 2 
érettségi vizsgára 

felkészítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Vendéglátás-tu-
risztika/Vendég-

látóipar
pincér 6613 34 811 03

3 szakképzési + 2 
érettségi vizsgára 

felkészítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Kereskede-
lem-marketing, 

üzleti admi-
nisztráció/Ke-

reskedelem

eladó 6612 34 341 01

3 szakképzési + 2 
érettségi vizsgára 

felkészítő évfolyam 
(választható)

12 fő
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Gépészet/Bá-
nyászat bányaművelő 6616 34 544 02

3 szakképzési + 2 
érettségi vizsgára 

felkészítő évfolyam 
(választható)

12 fő

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

angol, német

SNI tanulók fejlesztése gyógypedagógussal.

Nyílt napok időpontja

2018. november 29-30.

Kollégiumi férőhelyek száma
 35 fő

Felvételi követelmények szakonként

Egészségügyi alkalmassági vizsga minden területen.

Felvételi vizsgák tervezett időpontja:

Felvételi vizsgát nem tartunk.



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Mátrafüreden
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AM ASZK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 027986
Igazgató: Karnis Pálné
Pályaválasztási felelős: Szalai Éva

Cím: 3232 Mátrafüred, Erdész utca 11.
E-mail: matraszakkepzo@gmail.com
Honlap: matra-szakkepzo.sulinet.hu
Tel.: 06 37 520-250

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

Mezőgazda-
ság Erdésztechnikus 0031 54 623 02 nappali

 4 év + 1 év 80 fő

Mezőgazda-
ság

Vadgazdálkodási 
technikus 0032 54 625 01 nappali

 4 év + 1 év 40 fő

Mezőgazda-
ság

Mezőgazdasági 
technikus 0033 54 621 02 nappali  

4 év + 1 év 40 fő

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

Mezőgazda-
ság

Erdészeti szak-
munkás 0034 34 623 01 nappali 

3 év 28 fő

Mezőgazda-
ság

Virágkötő és virág-
kereskedő 0035 34 215 04 nappali 

3 év 28 fő

Szakközépiskola (volt szakiskola)
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Egyéb információk

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

Mezőgazda-
ság Erdésztechnikus 0038 54 623 02 nappali 

2 év 34 fő

Mezőgazda-
ság Erdésztechnikus 0039 54 623 02 esti

 2 év 34 fő

Érettségire épülő szakképzés

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

angol, német

Iskolánk SNI tanulókat nem oktat.

Nyílt napok időpontja

Nyílt hét: 2018. november 12-15.

Kollégiumi férőhelyek száma

A felvételt nyert 9. évfolyamos tanulók számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Tanórán kívüli foglalkozások:
• Felzárkóztatás (9. évfolyam), korrepetálás (9.-12. évfolyam): szükség ese-

tén közismereti tantárgyakból
• Szakkörök: történelem, biológia, rajz, környezetvédelem, szakmai ismeretek, 

informatika, gombaismeret, lövészet, barkácsolás, fafaragó, vendéglátás, 
kürtszakkör

Felvételi követelmények szakonként

Iskolánk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények, vala-
mint az egészségügyi alkalmassági vizsgálat alapján dönt.

Felvételi vizsgák tervezett időpontja:

Felvételi vizsgát nem tartunk.
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• Érdeklődési körök: énekkar, társastánc, filmklub, háztartási ismeretek, irodal-
mi színpad

• Sportkör: atlétika, röplabda, labdarúgás, természetjárás
• Szakmai tanórán kívüli foglakozások: erdőművelés, erdőhasználat, fel-

ismerés, erdészeti gépek, erdészeti igazgatás, motorfűrész-kezelés, vadá-
szat-vadgazdálkodás, gasztronómia, mezőgazdasági, élőhelyismeret, kertészet

A tanuló igénye szerint a tanulmányok ideje alatt kedvezményes térítés ellené-
ben megszerezhető tanúsítványok:
„B” kategóriás gépjárművezetői (technikusi alapkövetelmény), „T” kategóriás – 
mezőgazdasági vontatóvezetői – jogosítvány (erdészeti szakmunkás végzettség 
alapkövetelménye), állami vadászvizsga, fegyverismereti vizsga, erdészeti anyag-
mozgató és rakodógép-kezelő, növényvédelmi „zöldkönyv”.



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Pétervásárán
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AM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 027986
Igazgató: Tóthné Utasi Ilona
Pályaválasztási felelős: Molnár Anett

Cím: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.
E-mail: mezoszaki@gmail.com
Honlap: www.peterkeszaki.hu
Tel.: 06 36 568-300 Fax: 06 36 568-304

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Szakközépiskola (volt szakiskola)

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

XXXI. Agrár 
gépész

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 0041 54 521 05 4 év+1 év 40 fő

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

20. Mező-
gazdaság

Mezőgazdasági 
gépész 0042 34 521 08 3 év 66 fő

20. Mező-
gazdaság Kertész 0043 34 622 02 3 év 33 fő

20. Mező-
gazdaság Lovász 0044 34 621 02 3 év 33 fő

21. Élelmi-
szeripar Pék 0045 34 541 05 3 év 33 fő
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Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német

SNI tanulókra vonatkozó információk

Nyílt napok időpontja:  

2018. november 14. 10:00 órától
2018. december 5.  10:00 órától

Kollégiumi férőhelyek száma

A kollégiumi elhelyezés az iskola saját kollégiumában biztosított.

Felvételi követelmények szakonként

Valamennyi szakmánál szükséges az egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés. 
A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik.

Felvételi vizsgák tervezett időpontja:

Felvételi vizsgát nem tartunk.

SNI tanulókra vonatkozó információk

Iskolánk fogadja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat, 
valamint a sajátos nevelési igényű tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési (tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási) zavarral küzdő diákokat. A jelentkezési laphoz 
a szakértői véleményt csatolni szükséges.



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Kollégiumok Egerben 
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Érseki Szent József Kollégium

OM azonosító: 040549
Igazgató: Homa János
Pályaválasztási felelős: Czakó Tamás

Cím: 3300 Eger, Foglár György utca 1.
E-mail: sztjk1@enternet.hu
Honlap: www.ersekiszentjozsef.sulinet.hu
Tel.: 06 36 516-960 Fax: 06 36 516-961

Az Érseki Szent József Kollégium szeretettel várja az Egerben tanuló, s a 
keresztény erkölcsi értékeket elfogadni képes (azokkal lojális) középiskolás 
diákokat. Ez a nevelési-oktatási intézmény több mint 300 éve szolgálja az 
Egerben tanuló diákokat. 1709-ben Telekessy püspök alapította, 1993-ban dr. 
Seregély István érsek atya vette vissza egyházi fenntartásba és indította újra 
Érseki Szent József Kollégium néven.

 Akik ide jelentkeznek és felvételt nyernek, egy olyan közösségbe kerülnek, ahol fő 
szempont a szeretetteljes, családias légkör kialakítása. A középiskolás (kisgimna-
zista és a 13 – 19 év) az az életkor, amelyben - a szülői ház távolléte miatt - minden-
képpen szükséges egy biztonságot és fegyelmet nyújtó intézmény. A gondoskodás-
sal és a szeretettel próbáljuk meg pótolni a szülői házat.

Természetesen tudjuk, hogy a kollégium nem ugyanaz, mint a család, de közelíteni 
szeretnénk hozzá. Ez a közelítés elsősorban abban nyilvánul meg, hogy segítünk az 
iskolába való beilleszkedésben, abban hogy a tanulmányokat zökkenőmentesen le-
hessen folytatni, végezni. Igyekszünk mindenkit megóvni a negatív városi hatások-
tól, és a szabadidő kulturált eltöltése érdekében megpróbálunk mindenki részére 
érdekes és vonzó programokat biztosítani (kulturális, közéleti, sport, környezetvé-
delmi és turisztikai, hitéleti klubfoglalkozások vannak, pingpongozási, csocsózási, 
biliárdozási lehetőség is biztosított, saját konditermet működtetünk).

Kollégiumunk a város központjában található. Csak pár percre van egy – egy oktatá-
si intézménytől, mint például: a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium-
tól; - az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnáziumtól; 
– a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Jó Pásztor Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskolától; - az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Iskola és Pedagógiai Intézménytől; - az Egri Dobó István Gimnázium-
tól. S mivel a helyi es helyközi buszállomáshoz is közel van, így minden egri iskola 
könnyen és gyorsan megközelíthető.

A kollégiumunk szoros kapcsolatot tart a társintézményekkel, megpróbálunk min-
denben igazodni elvárásaikhoz. 

Eredményességünket igazolja, hogy az egri kollégiumok közötti kulturális, sport és 
műveltségi vetélkedő sorozaton már több ízben is dobogós helyezést értük el, a di-
ákjaink képzőművészeti munkáiból pedig kiállítást szerveztünk. Az eredményessé-
günket igazolja az is, hogy a kollégium tanulmányi átlaga négy (4) egész felett van.
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Intézményünkben a nevelőtanárok, a „Don Bosco”-i nevelést valósítják meg. Neve-
lőink, mint a diákok „élő lelkiismeretei”, állandóan előre figyelmeztetik neveltjeiket 
a veszélyekre, a soron következő feladatokra, a kötelességeikre. Fő elvünk: „szeret-
lek, tehát követelek”.

Kollégiumunkban rendszeres vallási élet folyik. A diákok heti rendszerességgel hall-
gathatnak misét a ciszterci templomban és kollégiumunk kápolnájában.
Az egyéni törődés, a jelen lévő személyes kapcsolat a diákok és a nevelők, a diákok 
és a kollégium dolgozói között ugyancsak a testi es lelki egészséget szolgálja.

A KOLLÉGIUM ADATAI:

Típusa: középiskolai fiú kollégium
Szolgáltatás: 1040549001 - kollégiumi nevelés-oktatás, általános feltételek szerint
Maximális tanulólétszám: 135 fő
Pedagógiai hitvallásunk: 

Az Érseki Szent József Kollégium növendékeit az Egyház öntudatos híveivé, a 
magyar haza becsületes polgáraivá és a társadalom művelt tagjaivá szeretnénk 
nevelni.

Jelmondatunk: „HITBEN ÉLVE NEVELKEDNI, NÖVEKEDNI!”
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Szent Hedvig Kollégium

A kollégiumunk a történelmi belváros szívében, a Dobó téren található. Fontos 
szempont az, hogy jó a nevelő-diák kapcsolat. Nálunk mindig számíthatsz 
arra, hogy meghallgatjuk a problémádat és segítünk, amiben csak tudunk. A 
kollégiumi elhelyezés ingyenes! 
Többféle kulturális programokkal színesítjük az Egerben töltött éveket: 
• városismereti sétákon gyarapíthatod tudásodat Egerről
• fejlesztheted a tehetségedet a színjátszó körben, énekkarban
• minden tanév elején indítunk KRESZ – és elsősegély tanfolyamot itt helyben
• Ki - Mit - Tud? versenyen megmutathatod tehetségedet
• ifjúsági bérlettel rendszeresen megnézheted az egri Gárdonyi Géza Színház 

előadásait
• évente többször rendezett sportnapon, Eged túrán megcsillogtathatod ügyes-

OM azonosító: 040542
Igazgató: Kiss Lászlóné

Cím: 3300 Eger, Dobó Tér 6.
E-mail: kissne@szenthedvig.hu
Honlap: www.szenthedvig.hu
Tel.: 06 36 320-788

ségedet
• hitben növekedni kívánók számára havonta részt vehetsz ifjúsági hittanon és 

szentmisén, a Szent István Rádióban rózsafüzér imádságokon
• egész napos internet szolgáltatás és könyvtári hozzáférés segíti a tanulásodat
• részt vehetsz a rajz- és fotópályázaton, és munkáid díszíthetik a kollégium 

folyosóit. 
Ami nagyon fontos: 
Közel vannak az iskolák, az autóbusz pályaudvar és a vasútállomás. 
Nyílt napok időpontjai: azonos a középiskolákban tartandó nyílt napokkal. 
Nagy szeretettel várunk minden érdeklődő középiskolás lányt a beiratkozáson 
2019. június 19 - 21-ig, 10 - 16 óráig Eger, Dobó tér 6. címen, illetve a pótbeiratkozá-
son augusztus 21 - 30-ig. 
Gyere el kedves szüleiddel, látogasd meg intézményünket. Várunk szeretettel min-
den leendő egri középiskolást! 
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