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ELŐSZÓ

Tisztelt pályaválasztás előtt álló Olvasó!

Az Egri Tankerületi Központ Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának 2020/2021-
es tanévre szóló pályaválasztási kiadványát tartja a kezében. 

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. 

A gyűjteménnyel célunk eligazítást adni az általános iskolát végzett diákoknak, szü-
leiknek, hiszen a döntéshez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. A tájékozódás 
ebben az évben hangsúlyozottan fontos, mivel a következő tanévtől a szakképzés 
rendszere, annak intézményei, a képzések átalakulnak, módosulnak.

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.

Reméljük, hogy kiadványunk hasznosan egészíti ki a pályaválasztási rendezvénye-
ken, az iskolai nyílt napokon és pályaválasztási szülői értekezleteken szerzett infor-
mációkat.

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 Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és pályaválasztási tanács-
adás működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 8/2014. (I.30.) 
EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről határozza meg. 
Célunk:
A pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló diákokat készségeik és képességeik 
feltárásával támogassuk a megfelelő döntés meghozatalában. A tanácsadás során 
segítjük a tanulókat, hogy a saját érdeklődésüknek és a munkaerő-piaci igényeknek 
megfelelő pályát, szakmát válasszanak. 
Feladatunk:
A tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgá-
lata, és ennek eredményeképpen pálya-, és iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás 
igénybevételének indokoltsága: - középfokú iskolaválasztás - középfokú iskola utáni 
továbbtanulás - iskolaváltás, pályakorrekció – pályaorientáció – fakultációválasztás.
Szolgáltatásaink:
A megfelelő pályaválasztáshoz elegendő információval kell rendelkeznünk 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” elekt-

ronikus kiadvány készítése
• Évente megjelenő „Pályaválasztási tájékoztató” kiadvány szerkesztése
• Egyéni tanácsadás (iskolaválasztási, pályaorientációs tanácsadás)
• Egyéni komplex tanácsadás (iskolaválasztási tanácsadás pszichológiai felmérés 

alapján)

OM azonosító:   101898
Cím:     3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Telefonszám:   06 30 783-8048
E-mail:    palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com
Honlap:   palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu 
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Igény esetén 7. osztályos tanulók számára pályaválasztási napokat, kiscsopor-
tos foglalkozásokat tartunk iskolai keretek között.
Célunk a tanulók önismeretnek mélyítése, az érdeklődési területeik és a képessége-
ik 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, a szakközépiskolák (szakgimnáziumok) és a 
szakiskolák (szakközépiskolák) sajátosságait és jellemzőit. 

Munkánk során nagy hangsúlyt kap a pályaismeret folyamatos bővítése, ahol a 
tanulók minél több pályát, szakmát megismerhetnek. Igény esetén, programhoz 
kapcsolódóan, üzemlátogatások szervezésében is segítjük az osztályokat.
Foglalkozásaink alkalmával játékokon és tevékenységeken keresztül tehát bővül a 
tanulók önismerete és pályaismerete, mely elengedhetetlen, a számukra legmegfe-
lelőbb 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 teendőkről. 
Egyéni pedagógiai pályaválasztási tanácsadás:
Igény esetén a 8. osztályos tanulók részére személyes beszélgetéssel nyúj-
tunk segítséget, a továbbtanulási döntés meghozatalában, illetve a felvételi 
stratégia kialakításába (pl. ideális jelentkezési sorrend). 
Az egyéni iskolaválasztási tanácsadást külső helyszínen az iskolában is biztosítunk, 
ahol lehetőséget adunk egy rövid információs tanácsadó beszélgetésre vagy a 
szülővel közös tanácsadó beszélgetésre. Ezáltal lehetőséget nyújtunk arra, hogy a 
tanulók kétszemélyes helyzetben feltegyék azokat a kérdéseket, melyek tisztázásá-
val közelebb juthatnak iskolaválasztási, pályaválasztási döntésük meghozatalához. 

Azok a tanulók, akik nagyon bizonytalanok döntésükkel kapcsolatban, hiányos az 
önismeretük vagy a pályaismeretük, vagy több segítségre lenne szükségük, a szülő-
vel közösen is részt vehetnek pályaválasztási tanácsadásunkon, melynek helyszíne 
a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye (3300 Eger, Bem tá-
bornok utca 3.) és Gyöngyös (Dr. Puky Árpád u. 5-7.sz). Mindkét irodánkban előzetes 
időpont egyeztetés szükséges.
Pályaválasztási pszichológiai szaktanácsadás:

A pszichológus által végzett tanácsadást egyénileg, a gyermek (szülői hozzájáru-
lással) vagy a szülő kérésére végezzük. Ennek során pszichológiai képességvizsgáló 
tesztekkel, személyiségtesztekkel és érdeklődésvizsgáló eljárásokkal segítjük az önisme-
ret elmélyítését. A pályaismeret bővítésével és a képzési információk átadásával bővített 
tanácsadói beszélgetések pedig segítik a személyiségéhez illő pálya megtalálását.
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Bejelentkezés a honlapunkon lehetséges:
• www.palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu

Nyitvatartás:
A nyitva tartás rugalmas, tekintettel arra, hogy a feladat-ellátás egy része az iskolák-
ba kihelyezetten történik. A központi ellátáshoz a szülővel/tanácskérővel előzete-
sen egyeztetett időpont szükséges. Az iskolák külön felkeresésére, igénybejelenté-
sére helyszíni tanácsadást is végzünk az egész megyében.
Pályaválasztást segítő honlapok:
www.palyaorientacio.munka.hu  (tesztek, kérdőívek, filmek, szakmaleírások)
www.felvi.hu (középiskolásoknak egyetemi, főiskolai továbbtanulás)
www.kir.hu  (középiskolai intézmények országos adatbázisa)
www.szakmavilag.hu
www.nive.hu/
www.palyanet.hu/
www.szakkepesites.hu/szakiranytu/
www.szakkepesites.hu/
www.tehetsegprogram.tehetseg.hu/
www.szakkepesites.hu/okj/szakmacsoport_index

Elérhetőségeink:
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
3300 Eger, Bem tábornok utca 3. 
3200 Gyöngyös, Dr. Puky Árpád u. 5-7.
Telefonszám:  06 30 783-8048
Honlap: www.hmpedszakszolgalat.hu

MUNKATÁRSAK
Ivády Tímea  -  munka- és pályatanácsadó szakpszichológus - 30/301 3725
Tresó Kinga  -  pszichológus -  30/301-2735
Boldog Beáta  -  pályaválasztási tanácsadó pedagógus - 30/301 1494
Borsné Horváth Edina  -   pályaválasztási tanácsadó pedagógus - 30/301 9149
Federics Ibolya  -   pályaválasztási tanácsadó pedagógus - 30/301 1057
Tóth-Vági Eszter  -   pályaválasztási tanácsadó pedagógus - 30/301 4788
Tajtiné Lesó Marianna Györgyi -  pályaválasztási tanácsadó pedagógus - 30/301 1005

Kollégáink várják az érdeklődő tanulókat és szüleiket, ha a továbbtanuláshoz, 
pályaválasztáshoz segítséget igényelnek.
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A középfokú továbbtanulás és iskolaválasztás jelentős lépés minden fiatal 
életében, hiszen új életszakaszba, új tanulási periódusba lép. A középfokú tovább-
tanulás irányának minél jobb megválasztása alapvetően befolyásolhatja életútját, 
meghatározó távlatot adhat. A számukra leginkább megfelelő középfokú iskola, 
szak, szakma körültekintő kiválasztásával elindulhatnak egy olyan munka, hivatás 
irányába, mely lehetőséget teremt képességeik kibontakozására, melyben jól érzik 
magukat és megélhetést is biztosít számukra.

Az optimális iskola-, és pályaválasztási döntés elérésében jelentős és fontos 
segítséget kell, hogy nyújtson a fiatal számára a család és az iskola, hiszen a 
választás, döntés során számtalan körülményt kell mérlegelni, saját magá-
val, képességeivel, érdeklődésével, az intézményi lehetőségekkel, a munka 
világába való kitekintéssel együtt. 

Javasoljuk, hogy minden pályaválasztás előtt álló tanuló gondolja, beszélje 
át az alábbi legfontosabb kérdéseket szüleivel, barátaival, osztályfőnöké-
vel, más tanáraival, ha szükséges, keresse fel intézményünk pályaválasztási 
tanácsadó munkatársait, mielőtt benyújtja a jelentkezési lapját:

• Melyik az a szakterület, szakma, műveltségi terület, ami érdekli, amellyel hosz-
szabb távon is szeretne foglalkozni?

• Szeretne-e még hosszabb ideig elméleti tárgyakat tanulni, vagy inkább gyakor-
lati tevékenységeket végezne szívesebben, esetleg már érdeklődik-e bizonyos 
szakmák iránt?

• Melyik iskola ad lehetőségeket arra, hogy képességei leginkább megnyilvánul-
janak?

• Fizikai állapota, képességei megfelelnek-e a kiválasztani szándékozott szakma 
feltételeinek?

• Szeretne-e, illetve képes-e a szülői háztól esetleg távolabb tanulni, kollégium-
ban lakni?

• Eddigi iskolai eredményei, teljesítménye alapján reális-e továbbtanulási szán-
déka, vágya?

A gondolkodás során érdemes az iskolák nyílt napjaira ellátogatni, ahol köze-
lebbről is megismerkedhetnek az intézményekkel.

A felvételi eljárásról, annak jogszabályban rögzített lépéseiről a tanulók és 
szüleik az általános iskolájukban részletes tájékoztatást kapnak, a jelentke-
zési dokumentumok elkészítését, ellenőrzését és továbbítását is az iskola 
végzi. 

A középfokú továbbtanulásról gondolkodva
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Határidők Feladatok

2019. 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.

2019. szeptember 30.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyil-
vánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 
területeinek meghatározási formáját

2019. 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.

2019. október 20.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra 
kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2019. október 31.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos 
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

2019. november 15.

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

2019. december 6.

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.

2019. december 11.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 
pályázatok benyújtása.

2019. december 11.

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

FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS 
HASZNOS INFORMÁCIÓK

Határidők és feladatok
2. melléklet a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelethez 
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2020. január 17.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkezőkkel.

2020. január 18. Az általános felvételi eljárás kezdete.

2020. január 18., 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. 

2020. január 23., 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.

2020. január 25.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2020. január 28.
Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok 
benyújtása.

2020. február 6.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények 
a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli 
eredményéről a tanulókat.

2020. 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.

2020. február 19.

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

2020. február 19.
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntar-
tott rendészeti szakgimnáziumokba.

2020. február 24. –március 
13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében. 

2020. március 16.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2020. március 19–20.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az ál-
talános iskolában.
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2020. március 23.

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

2020. március 26.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sor-
rendben.

2020. március 27.

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

2020. március 27.

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.

2020. április 6.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti 
a jelentkezettek listáját.

2020. április 8.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rang-
sort a – Hivatal által meghatározott módon – megküldi a 
Hivatalnak.

2020. április 23.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések 
és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a 
középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2020. április 30.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelent-
kezőknek és az általános iskoláknak.

2020. április 30.
Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba 
történő pályázatok benyújtása.

2020. május 11–22.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál 
kevesebb tanulót vettek fel.

2020. május 11. – augusztus 
31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 
írhat ki.

2020. május 22. A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2020. június 1.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 
eljárás befejezése a fenntartónál.
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2020. 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.

2020. 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 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
vagy- az általa fenntartott iskolák tekintetében - az 
agrárpolitikáért felelős miniszter részére, amennyiben 
kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzé-
si Hídprogramba. 

2020. június 22–24.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a 
Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola 
igazgatója által meghatározott időben.

 2020. június 29-30.

A fogadó iskola értesítést küld a Szakképzési Hídpro-
gramba beiratkozott, illetve elutasított tanulókról az 
általános iskolának. Az általános iskola, amennyiben 
három munkanapon belül nem kap értesítést a tanuló 
felvételéről, értesítést küld a tanuló állandó lakóhelye, 
ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes 
megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy - az általa fen-
ntartott iskolák tekintetében - az agrárpolitikáért felelős 
miniszter részére.

2020. július 24. – augusztus 7.

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

2020. augusztus 1–31.
Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntar-
tott rendészeti szakgimnáziumokba.

2020. augusztus 31.
Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídpro-
gramra.
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Fogalomtár

A jelentkezők a Tanulói Adatlapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intéz-
mények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes 
adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által 
meghatározott sorrendben. 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.
A tanulmányi területek, intézmények sorrendje a tanuló választásának megfelelően 
tetszés szerint megadható, erre vonatkozóan semmilyen előírás nincs. Felhívjuk 
a figyelmet arra, hogy ha több tanulmányi terület felvételi követelményeinek is 
megfelelt a tanuló, akkor a sorrendben előrébb lévő helyen  feltüntetett tanulmányi 
területre kerül beiskolázásra. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési 
lapot kell benyújtani. 
Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az 
adott középfokú iskola kiválasztott tanulmányi területeit kell egymás után feltün-
tetni, a sort a  tanuló által legmegfelelőbbnek kiválasztott tanulmányi területtel 
kezdve, majd ezt kövesse a kisebb és egyre nagyobb kompromisszumokkal elfo-
gadott választás. Ezt kövessék a második iskola hasonló módon sorrendbe állított 
tanulmányi területei. További intézmények kiválasztása esetén hasonló eljárást 
kövessünk.

Jelentkezési sorrend fontossága

Nagyon fontos figyelmet fordítani arra, hogy a Szakképzés 4.0 koncepció értel-
mében a szakképzés rendszere a 2020/21-es tanévtől módosul: 

Technikum – a képzés időtartama 5 év – egyesíti a gimnázium és a szakmatanu-
lás előnyeit.  A jelentkezéskor a tanulók ágazatot választanak, a 9.-10. évfolyamon 
ágazati alapozó képzést kapnak, és szakmát a 10. évfolyam végén választanak.   A 
12. évfolyamon előrehozott érettségi vizsgát tesznek matematika, magyar, törté-
nelem tantárgyakból,  a 13. évfolyam végén idegen nyelv tantárgyból és szakmai 
érettségi vizsgaként technikusi vizsgát tesznek, ami emelt szintű érettségi tantárgy-
nak minősül. Ezután dönthet úgy a fiatal, hogy szakirányú felsőfokú tanulmányokat 
folytat, vagy elhelyezkedik.

Szakképző iskola - képzési időtartama 3 év. A 9. évfolyamon ágazati alapozó kép-
zést kapnak a tanulók, szakmát az évfolyam végén választanak. A szakmai képzés a 
10. és 11. évfolyamon, duális keretek között zajlik, azaz a képzés helyszíne elsősor-
ban vállalatoknál, vállalkozóknál történik.

Szakiskola: kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókat készít fel – meghatározott 
részszakmák elsajátítására és rész-szakképesítések megszerzésére
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A jelentkezők a Tanulói Adatlapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intéz-
mények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes 
adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által 
meghatározott sorrendben. 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.
A tanulmányi területek, intézmények sorrendje a tanuló választásának megfelelően 
tetszés szerint megadható, erre vonatkozóan semmilyen előírás nincs. Felhívjuk 
a figyelmet arra, hogy ha több tanulmányi terület felvételi követelményeinek is 
megfelelt a tanuló, akkor a sorrendben előrébb lévő helyen  feltüntetett tanulmányi 
területre kerül beiskolázásra. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési 
lapot kell benyújtani. 

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.

Nincs törvényben meghatározott szabályozás arra vonatkozóan, hogy a jelentkezés 
során hány intézmény, hány tanulmányi területét lehet megjelölni.

Jogorvoslati lehetőségek a középfokú 
felvételi eljárás során

A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának 
fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyel-
mét, hogy a döntés ellen - az Nkt. 37. §-a alapján - jogorvoslattal élhet. 
A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójá-
hoz 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 nyert felvételt, vagy 
felvételt nyert, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, 
akkor használja ki a 2020. május 11-től induló rendkívüli felvételi időszakot! Ekkor a 
továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlen jelentkezéssel, egyeztetéssel tör-
ténik, olyan középfokú iskolákba, ahol a felvételi eljárás lezárása után még maradt 
üres felvételi hely. Az elektronikus felvételi rendszer segítséget nyújt azzal, hogy 
azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt 
rendkívüli felvételi eljárást írnak ki, közzéteszik a www.oktatas.hu honlapon. 
A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás elle-
nére is kötelező az iskolaválasztás. Amennyiben a jelentkező sem a rendes, 
sem a rendkívüli felvételi eljárás során nem nyert felvételt, úgy tanulmányait 
a Köznevelési Hídprogramban kell folytatnia.

A rendkívüli felvételi eljárás

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 értékelési szabályok az Nkt. 51. §-ában 
leírtak szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek meghatározásakor az illetékes 
szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott – a felvételi eljárás ide-
je alatt még érvényben lévő – szakértői véleményben/szakvéleményben (a további-
akban szakértői véleményben) foglaltak az irányadóak.

Az SNI/BTMN tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

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

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

részvétele a középfokú felvételi eljárásban
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be kívánja adni a jelentkezését (választott iskola), milyen − az SNI/BTMN tanulókra 
vonatkozó − speciális felvételi szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában 
tudják eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen 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 
vizsgát lebonyolító iskolába adják be, amelyik számukra a legkényelmesebb. Az 
írásbeliztető iskola kiválasztása független attól, hogy később a tanuló melyik iskolá-
ba 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 vonat-
kozó kérelmet nyújthat be. Az Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján a vizsga szervezé-
sével 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 
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használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozat-
ban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga 
során),

• a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői 
véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattí-
pusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhe-
tő 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 írás-
beliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli 
vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az 
iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést 
is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentke-
zéskor átadják az intézménynek. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező 
intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz dön-
tést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI/BTMN tanulónak az írásbeli 
vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli 
vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi 
írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

A szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint 
egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti (Nkt. 50. § 
(2) bekezdése). A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban 
nyilvánosságra kell hozni.

A pályaalkalmassági követelmény a szakképzésbe történő bekapcsolódás azon 
feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándé-
kozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott 
szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás 
ellátására.

Az egészségügyi alkalmassági követelmény ezzel szemben annak az orvosi szak-
véleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szán-
dékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes-e 
önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, 
foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre.

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szak-
képesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, 
továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előrelátha-
tóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (2011. évi CLXXXVII. 
törvény 27. § (4) bekezdése).

(forrás: www.oktatas.hu)
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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: 
a)   tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik  
abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b)   az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (Gyvt.)  53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó 
ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő 
jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

• a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola 
és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, 
hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak 
alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Program-
ba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az 
érintett tanuló érdekében intézkednie,

• a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, 
ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról 
megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazga-
tásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját meg-
előző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántar-
tott személy,

• lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települé-
sek besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 
Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,

• lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a 

Továbbtanulást támogató ösztöndíjak
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települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állan-
dó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő 
jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik 
célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 
6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi 
pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.
Felvételi módja
• Aa tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2020. január 

17-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2020. január 25-én) - egy nem szak-
tárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt, ahol egy 
elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatla-
pokat 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: 2020. január 18. 10 óra (pótló központi 
írásbeli felvételi vizsga 2019. január 23. 14 óra).

A program résztvevői lakóhelytől függetlenül valamennyien kollégisták lesz-
nek!
Pályázni a hiánytalanul kitöltött űrlapok beküldésével lehet, amelyek a programban 
már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőfor-
rások 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 lakó-
hely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a 
központi írásbeli vizsgára 2019. december 6-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga 
jelentkezési lapja 2019. november 15-étől 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 kereté-
ben első helyen kéri a felvételét.
A pályázatot legkésőbb 2019. 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 2020. február 8-ig a középiskola tájékoztatja a jelent-
kezőket.
A program keretében az alábbi heves megyei köznevelési intézményekbe kérhe-
tik a tanulók felvételüket:
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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 tanulmányaiban 
és a pályaválasztásban. 

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. évfolya-
mon, vagy a két tanítási nyelvű, vagy a nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás-
ban 7-13. évfolyamon, továbbá a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 12-13. 
évfolyamain  tanuló hátrányos helyzetű diákok támogatása a középiskola befejezése 
érdekében. A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és 
felkészíti a sikeres érettségire.

 „Útravaló Ösztöndíjprogram” 
esélyteremtő alprogramok
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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. 

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 az előző évben 135 000 Ft/
félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás volt igényelhető. Az 
ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik

Önköltség-támogatási komponens: melynek keretében önköltségtámogatás igényel-
hető. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95 
%-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének 
mértékétől függően a Pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára 
megítélhető legmagasabb támogatást kapja.
Újdonság, hogy a program keretében pályázhatnak a felsőoktatási 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. 

Az Útravaló ösztöndíjprogramról és alprogramjairól bővebb információkat és a 
konkrét pályázati kiírást a következő oldalon érhetik el:

www.ement.gov.hu

A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be az elektronikus pályá-
zatkezelési és együttműködési rendszerben! (EPER)

Ha kérdése lenne még az alábbi e-mail címeken kaphat bővebb felvilágosítást:

utravalo¬-kozepiskola@ement.gov.hu 
utravalo-erettsegi@ement.gov.hu
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A felvételi rendszer az alkalmassági vizsgálatok tekintetében idén még biztosan nem 
változik, amíg nem valósul meg a tervezett, felvételhez előírt kompetenciamérés. 

Ha a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint 
egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkal-
massági követelményeket tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatójának, amelyet az 
iskola a honlapján is köteles nyilvánossá tenni adott tanév október 20-ig. Ha az iskola 
képesség- és készségfelmérést szervez, a vizsga vagy a felmérés követelményeit, idő-
pontját és helyét szintén tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatójának.

Ha a középfokú iskola a művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen hirdet fel-
vételt, a további képességek, készségek meglétét is vizsgálhatja (pl.rajzkészség, zenei 
képességvizsgálat).

A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvételt egészségügyi, pályaalkalmassá-
gi feltételekhez kötheti.

Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítá-
sa, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi 
és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a vá-
lasztott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára 
való felkészülésre.

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót vehető fel, aki az adott szakképesí-
tésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá 
a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs 
akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. 

A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának (egészségügyi alkalmasság) meg kell 
előznie az iskolakezdést. A tanuló csak pozitív, alkalmas szakvélemény esetén iskoláz-
ható be. 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat általános belgyógyászati vizsgálatból, hallás 
(audiológiai) vizsgálati és szemészeti vizsgálatból áll, amelyet az egyes pályák igény-
bevétele, terhelése, vagy károsító hatása miatt egyéb szakorvosi vizsgálatokkal kell 
kiegészíteni (pl. vérkép, májfunkció, EKG, Rtg. stb.). 

A tanulóknál a szakmai alkalmasság vizsgálatot és véleményezést elsőfokon az iskola-
orvos vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos végzi.

Az orvos akkor mondhatja ki egyértelműen a „szakmai alkalmasságot”, ha meggyőző-
dött arról, hogy a tanuló testi és szellemi állapota alapján képes a választott szakma 
elsajátítására és ezt a munkát előreláthatóan tartósan, életre szólóan tudja majd vé-
gezni, egészségének károsodása nélkül; továbbá a tanuló munkavégzése során nem 
jelent saját magára vagy munkatársaira nézve balesetveszélyt.

Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, 

Egészségügyi alkalmasság és  pályaalkalmassági  
vizsgálat esélyteremtő alprogramok
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A szakmai képzés alaprendszere speciális funkciókkal egészül ki. Ezek a funkciók el-
sősorban a kompetenciahiányok csökkentését és végzettség nélküli iskolaelhagyás 
mérséklését célozzák.

Orientációs év, kompetencia-fejlesztő év lehetőségének a bevezetése, azoknak a 
fiataloknak, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát kom-
petenciahiánnyal fejezik be. Feladata nem az általános iskolai tananyagok ismét-
lése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés. A szakképző iskolába 
való belépésnek feltétele, hogy rendelkezzen a tanuló azokkal az alapkompetenci-
ákkal, melyek alapvetően szükségesek a szakma elsajátításához.

A Dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztő év célja, 
hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatás-
ban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15–25 éves fiatalok számára a 
szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres 
egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson.

A Műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik 
lemorzsolódnának, és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a 
Dobbantó programban alapfokú képesítést szereztek, de nem tudnak a klasszikus 
iskolai környezetben tanulni. A műhelyiskola az alacsony hatékonysággal működő 

Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok helyett 
 Orientációs év, Dobbantó program és Műhelyiskola 

hogy a szakképzésben részt venni szándékozó tanuló képességei, készségei alapján 
sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a 
választott tevékenység, foglalkozás ellátására.

A pályaalkalmassági vizsgálat a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges alap-
vető képességek, készségek, rátermettség vizsgálatára terjedhet ki, melyek szüksége-
sek egy adott szakma tanulásához és későbbi gyakorlásához.

A pályaalkalmasság vizsgálata az iskola feladata pszichológus és az adott szakmában 
járatos gyakorló szakember bevonásával.

Főbb területei:
• testi és/vagy fizikai adottságok
• érzékszervi követelmények, például: íz, illat távolság, nagyság, szín hang, arány- 

és térérzékelés 
• lélektani elvárások, például: stressz tűrés, monotónia tűrés, csapatmunkára 

alkalmasság
• értelmi állapot, például: beszéd és kommunikációs készség, elemi számolási 

műveletek, írás-olvasás készség, memória

A vizsgálat szükségességére és a követelményekre a szakképző iskola a felvételi 
tájékoztatójában köteles felhívni a jelentkezők figyelmét.
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szakképzési HÍD- programot váltja fel. A műhelyiskolában a szakma tanulása a 
gyakorlati képzés helyszínén történik. A műhelyiskolában a tanulónak a végzettség 
megszerzése nem tanévhez kötött, de legalább fél évig tart. Nincsenek közismereti 
tantárgyak. Minden ismeret a részszakképesítéshez kötődik, amelyet a tanuló a 
mesterétől sajátít el. A pedagógus mentorként támogatja az oktatást.

Tankötelezettség
A tankötelezettség definiálása során olyan szabályozásra van szükség, amelynek 
középpontjában nem az életkor van, hanem az a cél áll, hogy általános iskolai vég-
zettséget és szakmai képzettséget szerezzenek a fiatalok. Ennek érdekében azok, 
akik általános iskolai tanulmányaikat a 15. életévük betöltéséig nem tudják sikeren 
befejezni, alapkompetencia-fejlesztő képzésben kell részt venniük a szakmai képzés 
bázisán működő Dobbantó programban. Ezt követően választhatnak a térségben 
elérhető Műhelyiskolák által kínált szakmai képzésekből. A rendszer hatékonysá-
gát a megújult ösztöndíjrendszer támogatja, ami a képzési rendszerben maradást 
és az előrehaladást segíti elő. A végzettség megszerzésével egyösszegű pályakezdé-
si támogatás kerül kifizetésre.

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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Pályaválasztási nyílt napok a 2019-20. tanévben
Nyílt nap-tár

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

Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2019. november 13. 8:00 – 11:30 óra között.
• 2019. november 19. 8:00 – 11:30 óra között.
• 2019. november 20. 8:00 – 11:30 óra között.
A nyílt napok programja:
Igazgatói tájékoztató 45 percben. Ezt követően minden érdeklődő diák 3 általa 
választott interaktív
tanórán vesz részt. A tanórákra előzetesen az intézmény honlapján (ekszi.hu) lehet 
regisztrálni.
Szülői tájékoztató: 2019. november 19. 17:00 óra.

Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 
Szakiskolában és a kollégiumban a nyílt napok idopontjai:
2019. november 12. (kedd) 9:00-12:00 óra között.
2019. december 10. (kedd) 9:00-12:00 óra között.
Látogatott osztályok, szakmák: 9/E osztály
Szakmák:   • Kerti munkás részszakképzés OKJ 2162201
       • Textiltermék-összeállító részszakképzés OKJ 2154202
Tartalom: intézmény vezetői tájékoztató, majd elméleti és gyakorlati oktatás láto-
gatása, szakképzési műhelyek bemutatása.

Kollégium: intézményegység-vezetői tájékoztató, kollégium bemutatása.

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

Nyílt nap, tájékoztató: 2019. november 29.

Egri iskolák
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Egri Dobó István Gimnázium
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 19.
Beiskolázási tájékoztató: november 11. és 18. 17:00 óra (kb. 1 óra) az indítandó 
tagozatok bemutatása elsősorban szülők részére
Nyílt nap a 8. osztályosoknak: november 13. 14:00 óra (kb. 1,5 óra) az indítandó 
tagozatok bemutatása, regisztráció a honlapunkon (www.dobo-eger.sulinet.hu).
Óralátogatás a 8. osztályosoknak: november 20. és 25. délelott (kb. 4 óra) tanó-
rák látogatása, regisztráció a honlapunkon (www.dobo-eger.sulinet.hu)

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
Cím: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2019. október 18.
• 2019. november 29.

Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti
Iskola és Pedagógiai Intézet 
Cím: 3300 Eger, Barkóczy út 5.
Nyílt napok, tájékoztatók:
2019. november 19. 10:00 – 12:00 óra között
6 évfolyamos kisgimnáziumi képzés:
• Általános tájékoztató
• Nyitott tanterem órák
2019. november 22. 10:00 – 12:00 óra között
2019.december 4. 10:00 – 12:00 óra között
4 évfolyamos gimnáziumi képzés:
(angol tagozat, normál tagozat, rajz tagozat, ének tagozat, informatika tagozat)
• Általános tájékoztató
• Nyitott tanterem órák

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
Cím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.
Nyílt napok, tájékoztatók:
2019. október 21. (hétfo) 10:00 óra
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Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Széchenyi István utca 17.
Óralátogatással és interaktív bemutatókkal egybekötött nyílt napok idopont-
jai a 8. évfolyam számára:
2019. november 18-19-20. hétfő – kedd – szerda
8:00 óra: igazgatói tájékoztatás, 8:55 óra: óralátogatások

a 4. évfolyam számára:
2019. november 25. hétfő 
8:00 óra: igazgatói tájékoztatás, 8:55 óra: óralátogatások
A nyílt napokra elozetes regisztráció szükséges az intézmény honlapján.

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari
Szakgimnázium és Szakközépiskola  
Cím: 3300 Eger, Mátyás király út 165.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2019. november 13. (szerda 12:00 óra)
• 2019. december 3. (kedd 12:00 óra)
• 2020. január 9. (csütörtök 12:00 óra)

Kontawig Műszaki Szakközépiskola 
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Nyílt napok, tájékoztatók:  2019. november 22. 8:00 és 11:00 órai kezdettel.

2019. november 7. (csütörtök) 10:00 óra
2019. november 26. (kedd) 10:00 óra
2019. december 12. (csütörtök) 10:00 óra
2020. január 16. (csütörtök) 10:00 óra
Egy nyílt nap kb. másfél óráig tart. A nyílt nap a Cifrakapu tér 24. szám alatti épület-
ben kezdődik. Itt szóbeli tájékoztatást kapnak az érdeklődők, ezután a Cifrakapu tér 
4. szám alatti épületben betekintést kapnak a gyakorlati órákba.

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára 
Cím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
Nyílt napok, tájékoztatók:  2019. november 11. hétfő 9:00-13:00 óra között.  
         2019. december 2. hétfő 9:00-13:00 óra között.
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Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Rákóczi út 48.
Nyílt napok, tájékoztatók:
2019. november 6-7. (szerda-csütörtök): 8:00–13:30 óra között
2019. november 19. (kedd): 8:00 – 13:30 óra között
A nyílt napokon tájékoztatót tartunk az iskola képzési struktúrájáról, az induló osztá-
lyokról, tagozatokról, bemutatjuk - bejárhatják az iskolát, nyílt tanórákat tartunk, az 
aulában a különböző tagozatokon tanuló diákokkal tartunk bemutatót és beszélge-
tést, az érdeklődők külön megismerhetik az AJTP (november 7.) és a hatosztályos 
képzéseinket, és meglepetésekkel várjuk a szünetekben a tanulókat és szülőket.
2020. január 8. (szerda): 14:00 óra – csak tájékoztatót tartunk

Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
Cím: 3300 Eger, Pásztorvölgy út 25
Nyílt napok, tájékoztatók: 2019. november 21.
Nyílt nap keretében bemutatjuk az iskolát az érdeklődő diákoknak és szüleiknek.
Igazgatói tájékoztató hangzik el 8:10 órakor és 10:05 órakor.  

Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Szalapart utca 81.
Nyílt napok, tájékoztatók: 2020. február 7. péntek 9:00–12:00 óra között.
Tájékoztató:  • az elsajátítható szakmai modulokról:
  – Textil- és fonalmentő, Háztartástan-életvitel, Habilitációs célú  
      munkavégzés
  – Szövött tárgy készítő, Kisegítő takarító
  – Kert- és parkápoló, Irodatechnikai eszközök használata, Udvaros
          • a képzés szerkezetérol
          • képek a szakmai órákról
Intézménybejárás: műhelyek, szakmai gyakorlati órák, közismereti órák, kollégium 
megtekintése.
Programunk végén szeretettel várjuk az érdeklődőket a tanári szobában kötetlen 
beszélgetésre!

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 95/A.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2019. november 7. 9:00 óra
• 2019. december 5. 9:00 óra
• 2020. január 9. 9:00 óra
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Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Ifjúság u. 2
Nyílt napok, tájékoztatók:
2019. október 10-én, csütörtökön és 2019. november 13-án, szerdán
• 9:00 órától igazgatói tájékoztató,
• 10:00-11:40 óra között órák látogatása
• 11:40 órától kollégium megtekintése
Egyéb információk: http://szilagyi-eger.hu/3/index.php/friss-hireink2/nyolcadiko-
soknak/588-aktualis-informaciok-altalanos-iskolasoknak-a-szilagyirol

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Nyílt napok, tájékoztatók: 2019. november 22. 8:00 és 11:00 órai kezdettel.

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium
Cím: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.
Nyílt napok, tájékoztatók: 2019. november 19-20. 8:00 és 12:00 óra között.

Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Cím: 3000 Hatvan, Vécsey Károly utca 2/a
Nyílt napok, tájékoztatók:
2019. november 11-13-ig, 8:00-14:00 óra között. Hat óra időtartam mindhárom napon.
Tartalom: Szakmák interaktív bemutatkozása, iskola képzési szerkezetének be-
mutatása, kötetlen beszélgetés a szülőkkel és a pályaválasztó tanulókkal. Iskola 
épületének bemutatása, bejárása.
Helyszín: Aula.

Hatvani iskolák

Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája 
Cím: 3000 Hatvan, Csaba vezér út 6.
Nyílt napok, tájékoztatók:
Nyílt hét 2019. november 18-22. 9:00-12:00 óra között.
Érdeklődés esetén intézményünk tanmuhelyei, tanboltja és tankertje is kísérettel 
megtekinthető.
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Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
Cím: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Nyílt napok, tájékoztatók: 
2019. november 13-án: 8:00-11:00 óra között (részletes információ a honlapon lesz 
elérhető)
Általános tájékoztató: 8:00-9:00 óra között
Tanítási órák látogatása: 9:00-11:00 óra között (a honlapon kell regisztrálni a tanítá-
si órákra)
Honlap: www.szechenyi60.hu

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
Nyílt napok, tájékoztatók: 
2019. november 28-án, csütörtökön 13:00 órakor.
Tartalma: az intézményben folyó képzések, illetve szabadidős lehetőségek bemuta-
tása szórakoztató formában.

Gyöngyösi iskolák

Egri SZC József Attila Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Cím: 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38.
Nyílt napok, tájékoztatók:      2019. október 18-án 8:00-14:00 óra között.  
    2019. november 15-én 8:00-14:00 óra között.

Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola
Cím: 3200 Gyöngyös, Koháry út 2.
Nyílt napok, tájékoztatók: 
2019. december 4-én 9:00-12:00 óra között szervezünk nyílt napot nyolcadik osz-
tályos tanulóknak és szüleiknek. Az érdeklodok megismerkedhetnek az intézmény 
képzési kínálatával, tanáraival, a környezettel. Diákok és szüleik egyaránt jöhetnek, 
betekinthetnek a tanítási órákra, és meghallgathatják az iskoláról szóló általános 
tájékoztatást.
Kérésre, előzetes egyeztetést követően egyéb időpontban is fogadunk látogatókat.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola
Cím: 3200 Gyöngyös, Katona J. u. 4.
Nyílt napok, tájékoztatók: 
2019. október 24. (csütörtök) 8:00-14:00 óra között.
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Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium
Cím: 3200 Gyöngyös, Thán Károly út 1.
Nyílt napok, tájékoztatók: 
Pályaválasztási hét 2019. november 25-29. 8:00 órától.

Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
Cím: 3300 Füzesabony, Ifjúság út 17.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2019. október 17. 8:00 óra.
• 2019. december 6. 8:00 óra

Füzesabonyi iskola

Eötvös József Református Oktatási Központ
Cím: 3360 Heves, Dobó út 29.
Nyílt napok, tájékoztatók: 
Gimnáziumi tagozat
• 2019. november 19-20. (kedd és szerda) 9:00–11:30 óra között.
• Tartalom: általános tájékoztató a képzésről, majd tanítási órák látogatása.
Szakgimnáziumi tagozat – rendészet és közszolgálat ágazat
• 2019. november 19-20. (kedd-szerda) 9:00–11:30 óra között.
• Tartalom: általános tájékoztató a képzésről, majd tanítási órák látogatása.
Szakgimnáziumi tagozat – agrár gépész ágazat
• 2019. november 13. (szerda) 9:00–11:30 óra között.
• Tartalom: általános tájékoztató a képzésrol, majd tanítási órák látogatása.
Szakközépiskolai tagozat
• 2019. november 12. (kedd) 9:00–11:30 óra között.
• Tartalom: általános tájékoztató a képzésről, majd tanítási órák látogatása.

Hevesi iskolák

Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola 
Cím: 3360 Heves, Hunyadi János utca 24.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2019. november 20. (szerda) 14:00–15:00 óra között.
Kerti munkás részszakképesítés évfolyamainak bemutatása.
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Egri SZC Március 15. Középiskolája és Kollégiuma 
Cím: 3024 Lőrinci, Kastélykert
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2019. november 28-29.

Lőrinci Iskola

AM ASZK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Cím: 3232 Mátrafüred, Erdész u. 12.
Nyílt napok, tájékoztatók:
2019. november 11-14. – Pályaválasztási hét: 9:00 és 11:00 órakor mindennap egy 
általános tájékoztatót tartunk az iskolában folyó képzésekrol, a felvételi rendjérol. 
Utána megtekinthető az iskola tanulóinak kíséretében, illetve interaktív foglalkozá-
sokon is részt vehetnek a tanulók.

Mátrafüredi Iskola

AM ASzK - Pétervásárai Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégium
Cím: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.
Nyílt napok, tájékoztatók:
• 2019. november 12.(kedd)  10:00 - 13:00 óra között
• 2019. december 4. (szerda) 10:00 - 13:00 óra között
Tervezett program az iskola területén:
10:00    általános tájékoztató az iskola dísztermében (tanügyi épület, díszterem)
10:40       • iskolabejárás, gyakorlati műhelyek megtekintése,
 • gépbemutató,
 • traktorvezetés (az oktató traktorral, szakoktatói segítséggel),
 • rakodógéppel rakodás (szakoktatói segítséggel),
 • zöldség-, gyümölcs-, magfelismerő verseny,
 • virágkötészet.

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 lét-
szám

Nyelvi előké-
szítővel induló 

gimnázium
0001 1+4 év 32 fő

Digitális 
gimnázium 0002 4 év 26 fő

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Két tanítási nyelvű 
turisztikai techni-

kum

Vendéglátás-turisz-
tika szcs./turisztika 

ágazat

turisztikai 
technikus 0003 54 812 04 1 + 5 év 32 fő

Nyelvi előkészítő-
vel induló európai 

közgazdasági 
technikum

Közgazdaság szcs./ 
közgazdaság ágazat

pénz-
ügyi-számviteli 

ügyintéző
0004 54 344 01 1 + 5 év 32 fő

Gimnázium

Technikum (volt szakgimnázium)



38

Felvételi követelmények szakonként

Minden szakon központi írásbeli felvételi vizsga, valamint szóbeli felvételi vizsga

Felvételi vizsgák időpontja

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2020. január 18.
Szóbeli felvételi vizsga: 2020. február 24., 25., 26. 

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

első idegen nyelvként: angol nyelv, német nyelv
második idegen nyelvként: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, orosz nyelv, 
olasz nyelv

Logisztikai techni-
kum

Kereskedelem-mar-
keting, üzleti admi-

nisztráció szcs./
közlekedés, 

szállítmányozás és 
logisztika ágazat

logisztikai 
technikus 0005 54 841 13 5 év 32 fő

Nyílt napok időpontja

• 2019. november 13.
• 2019. november 19.
• 2019. november 20.
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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 
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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

Szakmacso-
portok/ágaza-

tok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ 
szám

Képzési időtar-
tam

Felvehető 
létszám

Közlekedésgé-
pész

Gépjármű mechat-
ronikai technikus 1101 54 525 15 5 év -

Gépészet Gépgyártástechno-
lógiai technikus 1102 54 521 03 5 év -

Építőipar Magasépítő tech-
nikus 1103 54 582 03 5 év -

Egri SZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, és Kollégiuma

Technikum (volt szakgimnázium)

Szakképzőiskola (volt szakközép szakiskola)

Szakmacsoportok/ 
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési  
időtartam

Felvehető 
létszám

Faipar Asztalos 1201 34 543 02 3 év
Gépészet Autógyártó 1202 34 521 01 3 év

Építészet Festő, mázoló 
tapétázó 1203 34 582 04 3 év

Gépészet Gépi és CNC 
forgácsoló 1204 34 521 15 3 év

Gépészet Hegesztő  1205 34 521 06 3 év
Közlekedés Járműfényező 1207 34 525 03 3 év
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Közlekedés Karosszériala-
katos 1208 34 525 06 3 év

Építészet Kőműves 1209 34 582 14 3 év

Gépészet

Központifű-
tés-és gáz-

hálózatrend-
szer-szerelő

1210 34 582 09 3 év

Gépészet
Mechatroni-
kus-karban-

tartó
1214 34 523 01 3 év

Könnyűipar Divatszabó 1211 34 542 08 3 év
Elektronika Villanyszerelő 1212 34 522 05 3 év

Gépészet
Víz-csator-

na-rendszer-
szerelő

1213 34 582 12 3 év

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német

Egyéb információ

Pályaalkalmassági vizsgálat a Festő, mázoló, tapétázó szakma esetében szükséges.
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat pedig minden szakma tekintetében kötelező.

Nyílt napok időpontja

2019. november 29.

Kollégiumi férőhelyek száma

 225 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 lét-
szám

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 felvételi 
vizsgát, valamint az általános iskolai tananyagra épülő, a választott tagozatnak megfele-
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lő 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 tanter-
vű egységes írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából.
A felvételi sorrendet az általános iskolai tanulmányi eredmény és az írásbeli felvételi 
vizsga eredménye alapján alakítjuk ki.

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

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

vizsga eredményéből a diák számára kedvezőbb eredményű dolgozat pontszá-
mát 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: 2020. január 18. 10:00 óra
Szóbeli felvételi vizsga/elbeszélgetés 8. osztályosoknak:  
2020. február 26. 08:00 óra
Szóbeli felvételi elbeszélgetés 6. osztályosoknak: 
2020. február 25. és 2020. február 27. 14:00 óra

Felvételi vizsgák időpontja
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Nyílt napok időpontja

2019. november 11.  17:00 – Beiskolázási tájékoztató 6. és 8. osztályosoknak
2019. november 13.  14:00 – Nyílt nap 8. osztályosok számára
2019. november 14.  14:00 – Foglalkoztató délután a 6. osztályosoknak
2019. november 18.  17:00  – Beiskolázási tájékoztató 6. és 8. osztályosoknak
2019. november 20. – Óralátogatás 8. osztályosok számára
2019. november 21. – Óralátogatás 6. osztályosok számára
2019. november 25. – 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

• A tanulók részt vehetnek az iskolaújság szerkesztésében, a kórus, az iskolai 
tehetséggondozó és önképzőkörök munkájában.

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

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

• A rajz szakkör tagjai kiállítási lehetőséget kapnak az iskolagalériában.
• Oktató – nevelő munkánk színvonalát az alábbi, intézményük által elnyert cí-

mek fémjelzik: Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Oktatási Hivatal Bázisintézmé-
nye, Öko-iskola, ELTE Konfuciusz Intézet kínai oktatási központja, Pénziránytű 
Hálózat, Egészségfejlesztő mintaiskola iskolája, DSD-iskola (német nyelvvizsga 
központ), Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola.

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

Cím: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.
E-mail: keri@keri-eger.sulinet.hu
Honlap: www.kerieger.hu
Tel.: 06 70 400-2874

Tervezett képzési formák bemutatása
Technikum (volt szakgimnázium)

Szakma-
csoportok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

XXIV. Köz-
gazdaság

Pénzügyi-számvi-
teli ügyintéző 5101 54 344 01 5 év

XXVI. 
Kereskede-

lem

Kereskedő és 
webáruházi tech-

nikus
5102 54 341 03 5 év

XXVII. 
Vendéglá-

tóipar
Vendégtéri szak-

technikus 5103 54 811 04 5 év

XXVII. 
Vendéglá-

tóipar
Szakács szaktech-

nikus 5104 54 811 03 5 év

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)

Szakmacso-
portok

Szakké-
pesítés

Tago-
zatkód

OKJ 
szám Képzési időtartam Felvehető 

létszám 

Vendéglátás-tu-
risztika Cukrász 5205 34 811 01 3 év

Kereskede-
lem-marketing, 

üzleti admi-
nisztráció

Keres-
kedelmi 

értékesítő
5208 34 341 02 3 év
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Mezőgazdaság Kertész 5211 34 622 02 3 év -

Élelmiszeripar Pék-cuk-
rász 5209 34 541 11 3 év -

Vendéglátás-tu-
risztika

Pin-
cér-ven-
dégtéri 

szakem-
ber

5207 34 811 08 3 év -

Vendéglátás-tu-
risztika Szakács 5206 34 811 04 3 év -

Élelmiszeripar
Sző-

lész-bo-
rász

5210 34 541 06 3 év -

Kollégiumi férőhelyek száma

144 fő

Egyéb információ

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat minden szakma tekintetében kötelező, kivéve 
a közgazdasági szakirányú képzések. Pályaalkalmassági vizsgálat a vendéglátás 
szakiránynál kötelező.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német, francia

Nyílt napok időpontja

• 2019. november 29.
• 2019. október 18.
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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 16 fő

Emelt szintű 
Ének-zene 0002 4 év 14 fő

Emelt szintű 
Rajz és vizuális 

kultúra
0003 4 év 16 fő

Emelt szintű 
Informatika 0004 4 év 14 fő

Emelt szintű 
Angol 0005 4 év 9 fő

Emelt szintű 
Angol 0011 6 év 26 fő

Gimnázium

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

VI. 4 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. 4 Grafikus 54 211 04 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: 2020. január 18. - 10.00 óra 
(6 évf. és 4 évf. gimnáziumba jelentkezők)
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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

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 2020. január 23. - 14.00 óra 
(6 évf. és 4 évf. gimnáziumba jelentkezők)
Szóbeli vizsga ideje: 
1.nap - 2020. február 29 (szombat). 10.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
(rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is)
2. nap - 2020. március 4 (szerda). 14.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
(rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is)
3. nap - 2020. március 11 (szerda). 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. 6 évfolyamos angol 
tagozaton a második idegen nyelv német

Nyílt napok időpontja

2019. november 19. 10 órától (6 évfolyamos gimn.)
2019. november 22. 10 órától (4 évfolyamos gimn.)
2019. december 04. 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 2020/2021-es tanévben két szakképesítést hirdetünk meg.
• 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: 2020. június 22.
Felvételi eljárás: 2020. július 07.
Pótfelvételire jelentkezés határideje: 2020. augusztus 18.
Pótfelvételi eljárás: 2020. augusztus 27. 
Postacím: 3300 Eger, Bartók tér 4.
E-mail cím: gyak@uni-eszterhazy.hu

Jelentkezési lap letölthető a szakképzés honlapjáról! www.mozgokep-anima-
cio-grafika.hu 

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

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

Szakképesí-
tés

Tagozat-
kód

OKJ 
szám

Képzési 
időtartam

Felve-
hető 

létszám

Hang-, film-, és 
színháztechnikai 

ágazat

Mozgókép-és 
animációké-

szítő
0020 54 213 03 5 év 34 fő

Képző-és iparmű-
vészeti ágazat Grafikus 0010 54 211 04 5 év 22 fő

Képző-és iparmű-
vészeti ágazat Fotográfus 0011 54 211 13 5 év 12 fő

Technikum (volt szakgimnázium)

Érettségire épülő szakképzés

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Képző-és iparművé-
szet ágazat Grafikus 54 211 04 2 év 28 fő

Képző-és iparművé-
szeti ágazat Fotográfus 54 211 13 2 év 28 fő

Képző-és iparművé-
szeti ágazat

Képző-és iparmű-
vészeti munka-

társ - Festő
54 211 11 2 év 28 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: 2020. február 19-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: 2020. február 24-26. között tarjuk az iskola 
honlapján feltett beosztás szerint.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol

Felvételi vizsgák időpontja

• 2020. február 24-26. 

Hang-, film-, és szín-
háztechnikai ágazat

Mozgókép- és 
animációkészítő 54 213 03 2 év 28 fő

Képző-és iparművé-
szet ágazat Dekoratőr 54 211 01 2 év 28 fő
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SNI tanulókra vonatkozó információk

Iskolánkba mozgásszervi fogyatékos, hallássérült (nagyothalló) , autizmus 
spektrum zavarral küzdő; egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő; beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Integráltan 
tanulhatnak fejlesztőpedagógus és szociálpedagógus segítségével.

Kollégiumi férőhelyek száma

327 fő

Nyílt napok időpontja

• 2019. október 21. (hétfő) 10:00
• 2019. november 7. (csütörtök) 10:00
• 2019. november 26. (kedd) 10:00
• 2019. december 12. (csütörtök) 10:00
• 2020. január 16. (csütörtök) 10:00
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Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031610
Igazgató: Karóczkai Júlia
Pályaválasztási felelős: Jobbágyné  
Reményi Henrietta, Jágerné Luca Enikő

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 14 fő

Angol nyelvi előkészítő évfolyammal 
bővített gimnáziumi képzés 031610-0012 5 év 20 fő

Általános gimnáziumi képzés bioló-
gia-kémia specializáció 031610-0013 4 év 14 fő

Általános gimnáziumi képzés 031610-0014 4 év 20 fő
Általános gimnáziumi képzés peda-

gógia-pszichológia specializáció 031610-0031 4 év 21 fő

Sportiskolai (gimnáziumi) képzés 031610-0015 4 év 14 fő
Nyolcosztályos gimnáziumi képzés 031610-0001 8 év 34 fő

Felvételi követelmények szakonként

Központi írásbeli felvételi magyarból és matematikából.

Felvételi vizsgák időpontja

• írásbeli: 2020.01.18. (szombat) – 10.00  
• szóbeli: 2020.02.21-22. (péntek 14.00  ; szombat: 08.00)
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SNI tanulókra vonatkozó információk
----

A nyílt napok időpontjai a 8. évfolyam számára:
2019.11.18-19-20. 
A nyílt napok időpontjai a 4. évfolyam számára:
2019.11.25. 

150 fő (lányok számára)

Nyílt napok időpontja

Kollégiumi férőhelyek száma

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német, francia, olasz, latin és orosz nyelv
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Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyom-
daipari Szakgimnázium és Szakközépiskola

OM azonosító: 101496
Igazgató: Molnár György
Pályaválasztási felelős: 
Balogh Balázs Ádám

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 (fakultáción belül szak-
mai érettségire való felkészítés-köz-

gazdaságtan, ügyvitel)
0003 4 év 38 fő

Gimnázium (fakultáción belül szak-
mai érettségire való felkészítés-köz-

gazdaságtan, ügyvitel)
0004 4 év 38 fő

Gimnázium

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ 
szám

Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Informatika
Informatikai 

rendszer-  
üzmeltető

0010 5448106 2 év 20 fő

Informatika Gazdasági 
informatikus 0011 5448102 2 év 20 fő

Nyomdaipar
Kiadvány-
szerkesztő 
technikus

0030 5421306 2 év 20 fő

Érettségire épülő szakképzés
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Felvételi követelmények szakonként

Felvételi vizsgák időpontja

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

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

Ismerkedő beszélgetés időpontja:
• 2020. február 24. 12:00
• 2020. február 25. 12:00

angol, német, orosz

Mozgásszervi és beilleszkedési zavarral rendelkezőket fogadjuk.

Nyílt napok időpontja

2019. november 13. (szerda 12:00)
2019. december 03. (kedd 12:00)
2020. január 09. (csütörtök 12:00)

Képző-és iparmű-
vészet Grafikus 0020 5421104 2 év 20 fő

Képző-és iparmű-
vészet Dekoratőr 0021 5421101 2 év 20 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 és CNC 
forgácsoló 0001 34 521 03 3 év 25 fő

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

Gépészet Ipari gépész 0003 34 521 04 3 év 15 fő

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)

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: 2020. február 19.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német
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Egyéb információk

Kollégiumi férőhelyek száma

Minden jelentkezőnek biztosítani tudunk férőhelyet.

Nyílt napok időpontja

2019. november 22. 8:00 és 11:00. Regisztráció szükséges.

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: Vincze Tímea

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

Technikum (volt szakgimnázium)

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Egészségügy ágazat Gyakorló ápoló 3101 54 723 02 5 év

Egészségügy ágazat Egészségügyi 
asszisztens

3102 54 723 05 5 év

Szociális ágazat
Kisgyermek-

gondozó, 
-nevelő

3103 54 761 02 5 év

Rendészet és Köz-
szolgálat ágazat

Közszolgálati 
technikus

3104 54 345 01 5 év

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképe-
sítés

Tagozat-
kód

OKJ 
szám

Képzési idő-
tartam

Felvehető 
létszám

Rendészet, 
honvédelem és 

közszolgálat
Rendésze-

ti őr 32 05 34 861 01 3 év

Szociális szolgál-
tatások

Szociális 
ápoló és 
gondozó

3106 34 762 01 3 év

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)
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Felvételi követelmények szakonként

Rendészeti képzések esetében testkulturális mérés.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német

2019. november 11.
2019. december 02.

Nyílt napok időpontja

Kollégiumi férőhelyek száma
150 fő

Felvételi vizsgák időpontja

2020. március
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Neumann János Gimnázium,  
Szakgimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031603
Igazgató: Dr. Sipos Mihály
Pályaválasztási felelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin
Beiskolázás: Kocsis Emese; Tarnóczi Aranka 

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

Tervezett képzési formák bemutatása

Tagozat Tagozat-
kód

Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 0001 4 év 1 osztály

Arany János Tehetséggondozó Porgram 0002 5 év 1 osztály

Nyelvi előkészítő osztály 0003 5 év 1 osztály

Hat évfolyamos gimnáziumi képzés 0004 6 év 1 osztály

Európa Uniós két tanítási nyelvű gimnáziumi 
osztály.

0012 5 év 1 osztály

Nyelvi előkészítő osztály (műszaki) 0013 5 év 1 osztály

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.

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés FEOR 
szám

Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Informatikai 
technikum

Számítógépes rendszer-
karbantartó 3142/9 5 év 34 fő

Közgazdasági 
technikum

Pénzügyi, statisztikai, 
biztosítási adminiszt-

rátor
4123 5 év 34 fő

Technikum (volt szakgimnázium)

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképesítés OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Informatika Gazdasági  
informatikus 54 481 02 1 - 2 év 17 fő

Informatika Szoftverfejlesztő 54 213 05 1 - 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

2019. november 6-7. 8:00
2019. november 19. 8:00
2020. január 8. 14:00

Felvételi vizsgák időpontja

Központi írásbeli: 2020. január 18. 10:00
Arany János Tehetséggondozó Program: 2020. január 17-18.
Szóbeli elbeszélgetés (tanulóval és szüleivel) időpontja: 2020. február 29. 09:00

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 lét-
szám

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: 2020. január 18. (szombat) 10:00
Szóbeli: 2020. február 24. (hétfő) 14:00 vagy február 25. (kedd) 14:00 vagy február 
26. (szerda) 14:00. Kérjük, hogy csak indokolt esetben válasszák az utolsó két idő-
pontot.
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Nyílt napok időpontja

2019. november 21. (csütörtök)

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

XXVII. Vendéglá-
tóipar

Vendégtéri szak-
technikus 8101 54 811 04 5 év

XXVIII. Turisztika
Turisztikai 

technikus, angol 
nyelvvel

8104 54 812 04 5 év

XXVIII. Turisztika
Turisztikai tech-

nikus, német 
nyelvvel

8105 54 812 04 5 év

XXX. Szépészet Fodrász 8102 54 815 01 5 év

XXX. Szépészet Kozmetikus 
technikus 8103 54 815 02 5 év

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 203035
Igazgató: Palencsárné Kasza Marianna 
Pályaválasztási felelős: Malácsik Tibor

Cím: 3300 Eger II. Rákóczi Ferenc út 95/A.
E-mail: info@szleger.hu
Honlap: www.szleger.hu
Tel.: 06 70 66-88-014

Tervezett képzési formák bemutatása

Technikum (volt szakgimnázium)



73

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német 

Nyílt napok időpontja:  

• 2019.november 07.
• 2019. december 05.
• 2020. január 09.

Egyéb információ

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat minden képzés tekintetében szükséges.

Szakképző iskola( volt szakközépiskola)

Szakmacsoportok/
ágazatok

Szakképe-
sítés

Tago-
zatkód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Vendéglátás-turisztika Panziós- 
fogadós 8208 34 811 07 3 év

Vendéglátás-turisztika
Pincér, 

vendégtéri 
szakember

8207 34 811 08 3 év

Vendéglátás-turisztika Szakács 8206 34 811 04 3 év
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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 32 fő

Humán tagozat 0002 4 év 18 fő

Matematika-in-
formatika tagozat 0003 4 év 32 fő

Biológia-kémia 
tagozat 0004 4 év 32 fő

Általános tanter-
vű gimnáziumi 

képzés
0005 4 év 14 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:  

2019. október 10-én és 2019. november 13-án.
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 2020. február 24-28. között 14:15-től kezdődnek.
Mindenkit a jelentkezési lapon megadott telefonszámon, vagy e-mail címen értesí-
tünk.

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)

angol, német, francia, spanyol, orosz
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Tervezett képzési formák bemutatása

Technikum (volt szakgimnázium)

Szakmacsopor-
tok/ ágazatok Szakképesítés Tago-

zatkód OKJ szám
Képzési 
időtar-

tam
Felvehető 

létszám

Gépészet ágazat 
– általános 

tagozat
Gépgyártástech-

nológiai technikus 0001 54 521 03 5 év 30 fő

Gépészet ága-
zat – katonai 

tagozat
Gépgyártástech-

nológiai technikus 0002 54 521 03 5 év 30 fő

Gépészet ágazat 
– reál tagozat

Gépgyártástech-
nológiai technikus 0003 54 521 03 5 év 30 fő

Elektronika ága-
zat – általános 

tagozat
Elektronikai tech-

nikus 0004 54 523 02 5 év 30 fő

Elektronika 
ágazat – katonai 

tagozat
Elektronikai tech-

nikus 0005 54 523 02 5 év 30 fő

Elektronika 
ágazat – reál 

tagozat
Elektronikai tech-

nikus 0006 54 523 02 5 év 30 fő

Informatika ága-
zat – általános 

tagozat

Informatikai rend-
szer- és alkalma-
zás-üzemeltető 

technikus
0007 54 481 06 5 év 15 fő

Informatika 
ágazat – katonai 

tagozat

Informatikai rend-
szer- és alkalma-
zás-üzemeltető 

technikus
0008 54 481 06 5 év 15 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 
ágazat – reál 

tagozat

Informatikai rend-
szer- és alkalma-
zás-üzemeltető 

technikus
0009 54 481 06 5 év 15 fő

Gépészet ágazat 
– nyelvi előké-
szítő tagozat

Gépgyártástech-
nológiai technikus 0010 54 521 03 6 év 30 fő

Elektronika 
ágazat – nyel-
vi előkészítő 

tagozat

Elektronikai tech-
nikus 0011 54 523 02 6 év 30 fő

Informatika 
ágazat – nyel-
vi előkészítő 

tagozat

Informatikai rend-
szer- és alkalma-
zás-üzemeltető 

technikus
0012 54 481 06 6 év 15 fő

Honvédelem 
ágazat Honvéd kadét 0013 5 év 30 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, 0005,0008 és 0013 tagozatokon a fizikai alkalmassági időpontja:
2020. február 25. 14:00 óra.
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Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)
angol, német nyelv

Nyílt napok időpontja:  

Kollégiumi férőhelyek száma

2019. november 22. 8:00 és 11:00
Előzetes regisztráció szükséges.

Minden jelentkezőnek biztosítani tudunk férőhelyet.

SNI tanulókra vonatkozó információk

---



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Hatvanban
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Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium

OM azonosító: 201477
Igazgató: Deák Andrea
Pályaválasztási felelős: 
Veresné Kalcsó Krisztina

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 matematika 
és fizika csoport 0001 4 év

Emelt szintű biológia és 
kémia csoport 0002 4 év

Emelt szintű angol nyelvi 
csoport - haladó 0003 4 év

Humán tantervű csoport 0004 4 év

Emelt szintű német nyelvi 
csoport –haladó 0005 4 év

Emelt szintű német nyelvi 
csoport –kezdő 0006 4 év

Emelt szintű informatika 
csoport 0007 4 év

Hat évfolyamos képzés 0008 6 év
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Felvételi követelmények szakonként

Négyévfolyamos gimnáziumi oktatás
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
Az alábbiak szerint:
• magyar nyelv és irodalom jegyek átlagának összege  

(5., 6., 7. év végi és 8. félévi): 20 pont
• matematika (5., 6., 7. év végi és 8. félévi): 20 pont
• történelem (5., 6., 7. év végi és 8. félévi):  20 pont
• idegen nyelv (5., 6., 7. év végi és 8. félévi): 20 pont
• természettudományos tárgyak (fizika, kémia, biológia és földrajz 7.  

év végi és 8. félévi osztályzatai összegének a fele ): 20 pont
A 0003-as, emelt szintű haladó angol nyelvi csoportba, és a 0005-ös, emelt szintű 
haladó német nyelvi csoportba jelentkezők angol nyelvből és német nyelvből 
szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A 0002-es emelt biológia és kémia cso-
portba jelentkezők biológia tantárgyból vesznek részt szóbeli meghallgatáson.
• Központi matematika feladatsor: 50 pont
• Központi anyanyelvi feladatsor: 50 pont
• Általános iskolai érdemjegyek: 100 pont
• Szóbeli meghallgatás angol, vagy német nyelvből, illetve biológiából: 25 pont

Hatévfolyamos gimnáziumi oktatás
A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi írás-
beli felvételi vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményessége alapján 
rangsoroljuk.
• Központi matematika feladatsor: 50 pont
• Központi anyanyelvi feladatsor: 50 pont
• Általános iskolai érdemjegyek: 50 pont
Az alábbiak szerint:
• magyar nyelv és irodalom jegyek átlagának összege  

(5. év végi és 6. félévi): 10 pont
• matematika (5. év végi és 6. félévi): 10 pont
• történelem (5. év végi és 6. félévi): 10 pont
• idegen nyelv (5. év végi és 6. félévi): 10 pont
• természetismeret ( 5. év végi és 6. félévi jegyek összege ): 10 pont



82

Kollégiumi férőhelyek száma

Iskolánk nem rendelkezik kollégiummal.

A hatévfolyamos képzésre jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek 
részt, amely két fős tanári bizottság előtt zajlik.Ennek során a következő szem-
pontok alapján kívánjuk értékelni leendő diákjainkat: kapcsolatteremtés,in-
terakció, együttműködés, szókincs és kifejezőkézség, fantázia, asszociációs 
képesség, kreativitás.
• Központi matematika feladatsor: 50 pont
• Központi anyanyelvi feladatsor: 50 pont
• Általános iskolai érdemjegyek: 100 pont
• Szóbeli meghallgatás angol, vagy német nyelvből, illetve biológiából: 25 pont

A szóbeli vizsga részletes követelményei honlapunkon (www.bajza.hu) találhatók.

Szóbeli felvételi vizsgák időpontja

Négyévfolyamos képzés: 2020.március 2-6.
Hatévfolyamos képzés: 2020.március 2-6.

Nyílt napok időpontja:  

Pályaválasztási nyílt napok:
• 2019. november 19. -hatvani iskolák
• 2019. november 20.- környező települések iskolái
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Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 203035
Igazgató: Vincze Dániel
Pályaválasztási felelős: Gáspár Zoltánné

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

Technikum (volt szakgimnázium)

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)

Szakmacsopor-
tok/ ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

I. Egészségügy Gyakorló ápoló 2102 54 723 02 5 év

IX. Gépészet Mechatronikai 
technikus 2105 54 523 04 5 év

XI. Villamosipar és 
elektronika

Ipari informatikai 
technikus 2103 54 523 06 5 év

XL. Közlekedés, 
szállítmányozás és 

logisztika

Logisztikai 
technikus 2104 54 841 13 5 év

XXII. Közlekedés-
gépész

Gépjármű mechat-
ronikai technikus 2101 54 525 15 5 év

Szakmacsoportok/ 
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Faipar Asztalos 2206 34 543 02 3 év

Építészet Kőműves 2218 34 582 14 3 év

Közlekedés Karosszérialakatos 2216 34 525 06 3 év

Gépészet Ipari gépész 2215 34 521 16 3 év

Építészet Burkoló 2207 34 582 13 3 év

Élelmiszeripar Édességkészítő 22 09 34 541 12 3 év

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

Kereskedelmi 
értékesítő 2217 34 341 02 3 év
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Gépészet Épület- és szerke-
zetlakatos 2210 34 582 03 3 év

Könnyűipar Divatszabó 2208 34 542 08 3 év

Építészet Festő, Mázoló, 
tapétázó 2211 34 582 04 3 év

Vendéglátás, turisz-
tika Panziós-fogadós 2221 34 811 07 3 év

Gépészet Gépi és CNC forgá-
csoló 2212 34 521 15 3 év

Gépészet Központifűtés- és 
gázhálózat 2219 34 582 09 3 év

Vegyipar Műanyagfeldol-
gozó 2220 34 521 09 3 év

Élelmiszeripar Pék 2222 34 541 05 3 év

Electrotechni-
ka-elektronika Villanyszerelő 2223 34 522 05 3 év

Gépészet
Víz- csator-

na-rendszersze-
relő

2224 34 582 12 3 év

Gépészet Gyártósori gépbe-
állító 2213 34 521 05 3 év

Gépészet Hegesztő 2214 34 521 06 3 év

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Választható az angol nyelv vagy a német nyelv (általános iskolai tanulmányok alapján)

Nyílt napok időpontja:  

Kollégiumi férőhelyek száma

2019. nov 11-13.

64 fő

Egyéb információk
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat minden képzés tekintetében kötelező.
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Választható az angol nyelv vagy a német nyelv (általános iskolai tanulmányok alapján)

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
Fonottbútor 

készítő
2006 34 215 01 3 év 20 fő

Kereskedelem- 
markting, üzleti 
adminisztráció 

Kereskedelem XXVI.

Kereskedelmi 
értékesítő

2004 34 341 02 3 év 28 fő

Építészet,
Építőipar XVI. Bádogos 2001 34 582 02 3 év 28 fő

Mezőgazdaság, 
Kertészet- és park-

építés XXXIV
Kertész 2003 34 622 02 3 év 28 fő

Szociális szolgálta-
tások, 

Szociális III.
Szociális ápoló 

és gondozó 2005 34 762 01 3 év 28 fő

Építészet,
Építőipar XVI.

Festő, mázoló, 
tapétázó 2002 34 582 04 3 év 28 fő

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)
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Felvételi követelmények szakonként

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

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

2019.11.18 - 2019.11.22

0
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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 lét-
szám

Általános tagozat 0005 4 év 20 fő

Gimnázium

Cím: 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 6.
E-mail: titkarsag@szechenyi60.hu
Honlap: www.szechenyi60.hu
Tel.: 06 37 341-594

Szakmacsoportok/
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Közgazdaság
Pénzügyi 

–számviteli 
ügyintéző

0001 54 344 01 5 év 34 fő

Informatika

Informatikai 
rendszer- és 

alkalma-
zás-üzemelte-
tő technikus

0002 54 481 09 5 év 34 fő

Ügyvitel
Vállalkozá-

si - ügyviteli 
ügyintéző

0003 54 344 05 5 év 20 fő

Egészségügy
Gyakorló ápoló
Csecsemő- és 

gyermek ápoló
Mentőápoló

0004 54 723 02 5 év 34 fő

Technikum (volt szakgimnázium)
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Felvételi vizsgák tervezett időpontja

Nyílt napok időpontja

Kollégiumi férőhelyek száma

Felvételi követelmények szakonként

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

SNI tanulókra vonatkozó információk

Informatika, Egészségügy, Ügyvitel orvosi alkakmassági vizsga

Gimnázium: angol, német 
Technikum: angol

Gimnáziumi képzés javasolt.

Írásbeli: 2020. január 18.
Szóbeli: 2020. február24. és március 13. között

2019. november 13.

Igény szerint



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

A rangsort az általános iskolai átlagok, a központi írásbeli, illetve a szóbeli eredmé-
nye alapján alakítjuk ki.

Felvételi vizsgák tervezett időpontja:

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Központi írásbeli: 2020. január 18.
Szóbeli: a honlapon közzétett időpontban

angol, francia, német, spanyol
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Nyílt napok időpontja:  

2019. november 28. 13 órától
Beiskolázási tájékoztató:
2019. november 26 17.00 óra, 8 évfolyamos képzésről
2019. november 27. 17.00 óra, 4 évfolyamos képzésről
Előzetes regisztráció szükséges.

Kollégiumi férőhelyek száma
Elhelyezés más iskola kollégiumában megoldható.

SNI tanulókra vonatkozó információk

Egyéb információk

Személyes egyeztetés szükséges. 

Szeretettel várjuk leendő diákjainkat!
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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: gyongyos@okt.koszisz.hu
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 Kereskedelmi 
értékesítő

0001 3434102 3 év 30 fő

Szakmacsoportok/
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Ügyvitel Számítógépes 
adatrögzítő 1111 3134602 3 év 12 fő

Élelmiszeripar Bolti előké-
szítő 1112 3134106 3 év 12 fő

Kertészet és park-
építés Kerti munkás 1113 2162201 3 év 12 fő

Kertészet és park-
építés Parkgondozó 1114 2162202 3 év 12 fő

Szociális Háztartásve-
zető 1115 3181401 3 év 12 fő

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)

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

SNI tanulókra vonatkozó információk

Egyéb  információk

német

Szakképző iskolai képzésre: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulá-
si, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Szakiskolai képzésre: Mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, au-
tizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvé-
lemény alapján. 

Minden képzésünk iskolarendszerben, nappali tagozaton történik.

Nyílt napok időpontja

2019. december 4.

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.
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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: titkarsag@jaszk.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 Fodrász 4101 54 815 01 5 év 34 fő

Vegyipar Gumiipari 
technikus 4102 54 543 02 5 év 17 fő

Informatika
Informatikai 

rendszer- és alkal-
mazás üzemeltető 

technikus

4103 54 481 09 5 év 17 fő

Gépészet Gépésztechnikus 4104 54 521 09 5 év 17 fő

Sport
Sportedző (ké-

zilabda) - sport-
szervező

4105 54 813 02 5 év 17 fő

Technikum (volt szakgimnázium)

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképe-
sítés Tagozatkód OKJ szám Képzési idő-

tartam
Felvehető 
létszám fő

Vegyipar Abroncsgyártó 4201 34 543 01 3 év 12 fő

Faipar Asztalos 4203 34 543 02 3 év 12 fő
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Szakmacsoportok/
ágazatok Szakképesítés Tagozat-

kód OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Szépészet Kozmetikus 
technikus 4213 54 815 02 2 év 12 fő

Érettségire épülő szakképzés

Felvételi követelmények szakonként

Festő szakmánál pályaalkalmassági vizsgálat kötelező. 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat minden szakma tekintetében van.

Nyílt napok időpontja
2019. október 18. és 2019. november 15.

Kollégiumi férőhelyek száma

180 fő

Építészet Festő, mázoló, 
tapétázó 4206 34 582 04 3 év 12 fő

Gépészet Hegesztő 4207 34 521 06 3 év 28 fő

Gépészet Ipari gépész 4208 34 521 16 3 év 28 fő

Építészet Kőműves 4210 34 582 14 3 év 12 fő

Könnyűipar Divatszabó 4205 34 542 08 3 év 12 fő

Élelmiszeripar Pék 4211 34 541 05 3 év 12 fő

Villamosipar 
és elektronika Villanyszerelő 4212 34 522 05 3 év 12 fő

Építészet Burkoló 4204 34 582 13 3 év 12 fő

Építészet Ács 4202 34 582 01 3 év 12 fő

Közlekedés-
gépészet Járműfényező 4209 34 525 03 3 év 12 fő

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német
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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 Kereskedő és webáru-
házi technikus 1100 54 341 01 5 év 34 fő

Turisztika Turisztikai technikus 1200 54 812 03 5 év 34 fő

Vendéglátóipar Cukrász szaktechnikus 1310 54 811 02 5 év 34 fő

Vendéglátóipar Szakács szaktechnikus 1320 54 811 03 5 év 34 fő

Vendéglátóipar Vendégtéri szaktech-
nikus 1330 54 811 04 5 év 34 fő

Technikum (volt szakgimnázium)
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Szakmacso-
portok/ágaza-

tok

Szakképe-
sítés

Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési időtartam Felve-
hető 

létszám

Kereskedelem
Kereskedel-

mi értékesítő 
(régi nevén 

Eladó)

2100 34 341 01 3 év 33 fő

Vendéglátóipar cukrász 3100 34 811 01 3 év 33 fő

Vendéglátóipar
Pincér – 

vendégtéri 
szakember

3200 34 811 03 3 év 33 fő

Vendéglátóipar szakács 3300 34 811 04 3 év 33 fő

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés OKJ szám Képzési időtartam Felvehető 
létszám

Kereskedelem
Kereskedő és 
webáruházi 

technikus
54 341 03 2 év később meg-

határozott

Vendéglátóipar Cukrász szak-
technikus 54 811 02 2 év később meg-

határozott

Vendéglátóipar Szakács szak-
technikus 54 811 03 2 év később meg-

határozott

Vendéglátóipar Vendégtéri 
technikus 54 811 04 2 év később meg-

határozott

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)

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, ágaza-
tot. A felvételi eljárás keretében a gimnáziumba és technikumba jelentkező tanulóknak 
központi írásbeli vizsgán kell részt venni magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 
A felvételi kérelmekről ez esetben az írásbeli vizsga (100 p), a tanulmányi eredmények 
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Nyílt napok időpontja:  

2019. október 24. 8.00-14.00 óra - Telefonos bejelentkezés szükséges.
A fenti időponttól eltérő időpontra való bejelentkezés is lehetséges az iskolával.
történő egyeztetés alapján!

Felvételi vizsgák időpontja

Központi kompetencia alapú írásbeli ideje:  2020. január 18. 10 óra
Szóbeli elbeszélgetés tervezett ideje: 2020. február 26-27. 13-17 óra

Kollégiumi férőhelyek száma

Kollégiumi férőhely Gyöngyös város kollégiumaiban igényelhető.

(60 p) és a szóbeli elbeszélgetés (15 p) alapján döntünk.
A szakképző iskolai osztályokba jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmé-
nyek alapján rangsoroljuk. A szakmai és egészségügyi alkalmasságról szóbeli elbeszél-
getés formájában döntünk. 
A tanulmányi eredményeknél a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait 
vesszük figyelembe: magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, 
biológiából, kémiából és idegen nyelvből (angol vagy német).

SNI tanulókra vonatkozó információk

Egyéb információk

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

Tanulóink - igény és lehetőség szerint - szakkörökön, korrepetálásokon, ingyenes 
érettségi vizsgára felkészítőkön vehetnek részt, szükség esetén felzárkóztatásukat 
mentortanárok segítik. Sport- és Szabadidő Centrumunkban a mozgást kedvelők 
számára sportolási (atlétika, kézilabda, röplabda, labdarúgás) lehetőséget biztosí-
tunk. Az ERASMUS+ program keretében Olaszországban, Spanyolországban, Lengyel-
országban, Finnországban, Németországban és Ausztriában tölthetnek el 1 hónapos 
szakmai gyakorlatot technikumban tanuló és szakképző iskolai tanulóink.
Közismereti és szakmai versenyek regionális és országos fordulóin évek óta rendkívül 
eredményesen szerepelnek tanulóink (OSZKTV, OSZTV, SZKTV stb.)

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Angol  vagy német nyelv.
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Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazda-
sági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 201521
Igazgató: Benyovszky Péter
Pályaválasztási felelős: Szabó Ferenc

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

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 2 osztály

XI. Villamosipar 
és elektronika 

ágazat
Elektronikai technikus 0011 54 523 02 5 év 1 osztály

XIII. Informati-
ka ágazat

Szoftverfejlesztő és 
tesztelő

0012 54 481 08 5 év 1 osztály

XXIV. Közgazda-
ság ágazat

Pénzügyi- számviteli 
ügyintéző 0014 54 344 01 5 év 1 osztály

Technikum (volt szakgimnázium)

Felvételi követelmények szakonként

Az általános felvételi eljárás keretében központilag kiadott egységes, kompetencia-
alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli felvételi vizsgát tartunk.
Szóbeli felvételi: 2020. február 24-március 13. között (kiértesítés szerint).
A szóbeli elbeszélgetésen a jelentkező általános műveltségét (a NAT általános isko-
lai követelményrendszerére épülve, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem tantárgyakból), szóbeli kifejezőkészségét, szövegértését, választott 
szakmájával kapcsolatos tájékozottságát vizsgáljuk, valamint beszámítjuk eddigi 
hitoktatáson való részvételét és vallásgyakorlását.
Az a tanuló, aki az intézmény által hirdetett matematika versenyen részt vesz, s 
azon 80 % vagy a feletti eredményt ér el, a szóbeli vizsga matematika – fizika részé-
nek értékelésekor megkapja az elérhető maximum pontot.
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A felvételi pontok számítása:
A 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor elért eredményei alapján 25 
pontot hozhat a tanuló (a pontok értéke megegyezik az osztályzatokkal, majd az 
összeget osztjuk kettővel) a következő tantárgyakból:
Műszaki ágazatokba történő jelentkezés esetén:
• magyar nyelv
• matematika
• történelem
• idegen nyelv
• fizika
Közgazdaság ágazatba történő jelentkezés esetén:
• magyar nyelv
• matematika
• történelem
• idegen nyelv
• irodalom
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 felezve).
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:  

2019. november 25-29. 8:00 és 12:00 óra között

Felvételi vizsgák időpontja

2020. február 24-március 13. között (kiértesítés szerint)

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német
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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.

Kollégiumi férőhelyek száma

100 fő

Egyéb infromáció

A felvételi eljárás során a vallási, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük. 
A felvételt nyert tanulók orvosi alkalmassági vizsgálatának időpontja: 2020. május 
– június (kiértesítés szerint). A felvétel ugyanis az orvosi alkalmasság megállapításá-
val válik véglegessé.



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Füzesabonyban
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Egri SZC Remenyik Zsigmond 
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

OM azonosító: 203035
Igazgató: Csesznok Róbert

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

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakmacsopor-
tok/ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felvehető 
létszám

Informatika 
ágazat

Informatikai rend-
szer- és alkalma-
zás üzemeltető 

technikus

7101 54 481 09 5 év

Informatika 
ágazat

Szoftverfejlesztő és 
-tesztelő 7102 54 481 08 5 év

Közlekedés, 
Szállítmányo-

zás és logisztika 
ágazat

Logisztikai 
technikus 7103 54 841 13 5 év

Közlekedés, 
Szállítmányo-

zás és logisztika 
ágazat

Postai üzleti ügy-
intéző 7104 54 841 09 5 év

Közgazdaság 
ágazat

Vállalkozási ügyvi-
teli ügyintéző 7105 54 344 05 5 év

Technikum (volt szakgimnázium)

Felvételi vizsgák időpontja

Felvételi vizsgát nem tartunk.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német
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Nyílt napok időpontja:  

2019. október 17. 8.00 óra
2019. december 06.  8.00 óra

Egyéb információk

Alkalmassági egészségügyi vizsga a logisztikus és az irodai titkár szakképesítés 
esetében.



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 
részszakképesítés

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:  

2019. november 20.

SNI tanulókra vonatkozó információk

A képzésre enyhe értelmi fogyatékos tanulók  jelentkezhetnek.

Idegen nyelv 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. A gyümölcstermelő növényeket, szőlő, zöldségnövénye-
ket 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 kisgazdálko-
dás terén. A képzés lehetőséget teremt közlekedési ismeretek elsajátítására, vala-
mint 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: http://ejrok.tirek.hu
Tel.: 06 36 346-118

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 
ágazat

Közszolgálati technikus 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

Technikum (volt szakgimnázium)

Szakképző iskola(volt szakközépiskola)

Szakmacsoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tagozat-
kód

OKJ szám Képzési 
időtartam

Felve-
hető 

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

Kereskedelmi 
értékesítő

0006 34 341 02 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

Élelmiszeripar/
Élelmiszeripar

ágazat Pék 0010 34 541 05 3 év 16 fő

Felvételi követelmények szakonként

Gimnázium: 
• központi írásbeli vizsga
• általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi eredménye
Technikum rendészet és közszolgálat ágazat:
• központi írásbeli vizsga
• általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi eredménye
• egészségügyi alkalmasság
• testnevelési pályaalkalmassági vizsga
Technikum agrár gépészet ágazat:
• általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi eredménye
• egészségügyi alkalmasság
Szakképző iskola:
• általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi eredménye
• egészségügyi alkalmasság
• abroncsgyártó és cukrász szakmában pályaalkalmassági vizsgálat
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Felvételi vizsgák időpontja

Központi írásbeli vizsga (gimnázium valamint rendészet és közszolgálat ágazat):
2020. január 18. 10:00
Testnevelés alkalmassági vizsga (rendészet és közszolgálat ágazat):
2020. január 19. (írásbeli vizsga után)

Nyílt napok időpontja:  

Gimnázium és technikum rendészet és közszolgálat ágazat: 
2019. november 19-20. 09:00-11.30
Technikum agrár gépész ágazat:  2019 november 12. 09:00-11.30
Szakképző iskola: 2019.november 13.  09:00-11.30 

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.
A technikumban és a szakképző iskolában a BTMN-s és a csak egyéb pszichés fejlő-
dési zavarral küzdő SNI-s tanulók jelentkezését fogadjuk.

Az iskolában heti 2 kötelező hittan foglalkozás van, a tanulók református és katoli-
kus 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.
2019. november 7-én 16:00 órától az érdeklődő szülők számára tájékoztató szü-
lői értekezletet tartunk, ahol lehetőség nyílik az iskola megtekintésére.

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német



HEVES MEGYE KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEI

Lőrinciben



112

Egri SZC Március 15. Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 203035
Igazgató: Oroián Erzsébet
Pályaválasztási felelős:  
Kocsisné Birkás Edit

Cím: 3024 Lőrinci, Kastélykert
E-mail: admin@lorinci.sulinet.hu
Honlap: www.m15lorinci.hu
Tel.: 06 37 388-455

Tervezett képzési formák bemutatása

Technikum (volt szakgimánizum)

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

Rendészet és 
közszolgálat 

ágazat
Közszolgálati  

technikus 6101 54 345 01 5 év

Pedagógia 
ágazat

Pedagógiai  
munkatárs 6105 54 140 03 5 év

Bányászat 
ágazat

Bányaipari  
technikus 6104 54 544 04 5 év

Sport ágazat Fitness-wellness 
instruktor 6106 54 813 01 5 év

Vendéglátó-
ipari ágazat

Vendégtéri szak-
technikus 6103 54 811 04 5 év

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)

Szakmacso-
portok/ ága-

zatok

Szakképe-
sítés

Tago-
zatkód OKJ szám Képzési időtartam Felvehető 

létszám

Gépészet Bányaművelő 6210 34 544 02 3 év

Vendéglátás- 
turisztika Cukrász 6215 34 811 01 3 év

Építészet Festő, mázo-
ló, tapétázó 6211 34 582 04 3 év
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Kereskede-
lem-marketing, 

üzleti admi-
nisztráció

Kereskedelmi 
értékesítő 6211 3434102 3 év

Vendéglátás-tu-
risztika

Pincér-ven-
dégtéri 

szakember
6213 34 811 08 3 év

Vendéglátás-tu-
risztika Szakács 6214 34 811 04 3 év

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

Egyéb  információk

angol, német

Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat minden képzés tekintetében kötelező.

Nyílt napok időpontja

2019. november 28.
2019. november 29

Kollégiumi férőhelyek száma

 50 fő

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: www.matra-szakkepzo.sulinet.hu
Tel.: 06 37 520-250

Tervezett képzési formák bemutatása

Technikum (volt szakgimnázium)

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

Mezőgazdaság Erdésztechnikus 0031 54 623 02 5 év 80 fő

Mezőgazdaság Mezőgazdasági 
technikus 0032 54 621 03 5 év 40 fő

Mezőgazdaság

Kertésztechnikus 
(dísznövényker-
tész, virágkötő 

vagy parképítő és 
fenntartó szakma-

irány

0033 54 622 01 5 év 40 fő

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

Mezőgaz-
daság/

erdészet és 
vadgazdál-

kodás

Erdész 0034 34 623 02 3 év 33 fő

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)
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Egyéb információk

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

Mezőgazda-
ság

Mezőgazdasági 
technikus 54 621 03 2 év 34 fő

Mezőgazda-
ság Erdésztechnikus 54 623 02 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: 2019.11.11-14.

Kollégiumi férőhelyek száma

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

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

esetén közismereti tantárgyakból
• Szakkörök: történelem, biológia, rajz, környezetvédelem, szakmai ismere-

tek, 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 elle-
nében 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

Tervezett képzési formák bemutatása

Szakgimnázium (volt szakközépiskola)

Szakképző iskola (volt szakközépiskola)

Szakma-
csoportok/ 
ágazatok

Szakképesítés Tago-
zatkód OKJ szám Képzési 

időtartam
Felvehető 

létszám

XXXI. Agrár 
gépész

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 0041 54 521 05 5 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

Gazda (szakmairány: 
Lovász) 0044 34 621 01 3 év 33 fő

5. Gépészet Gépi és CNC forgá-
csoló 0045 34 521 15 3 év 33 fő



120

Idegennyelv oktatás (választható nyelvek)

angol, német

SNI tanulókra vonatkozó információk

Nyílt napok időpontja:  

2019. november 12. 10:00 órától
2019. december 4.  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. 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja:

A felvétel az általános iskolai 7. és 8. osztályos tanulmányi eredmények alapján történik.

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.
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Kollégiumok Egerben 
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Szent Hedvig Kollégium

A kollégiumunk a történelmi belváros szívében, a Dobó téren található. Fon-
tos 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 2020. 
június 22 - 24-ig, 10 - 16 óráig Eger, Dobó tér 6. címen, illetve a pótbeiratkozáson 
augusztus 21 - 31-ig. 
Gyere el kedves szüleiddel, látogasd meg intézményünket. Várunk szeretettel min-
den leendő egri középiskolást! 
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