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Jogszabályok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről 
 

[…] 13. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai 
 
26. § (1) Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás 
keretében vehető fel. 
(2) A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév rendjéről 
szóló miniszteri rendeletben határozza meg. 
(3) *  Az intézményvezető október 10-ig jóváhagyás céljából megküldi a fenntartónak a középfokú iskola által 
meghirdetendő tanulmányi területek tervezett létszámadatait. Ha a fenntartó öt munkanapon belül nem 
nyilatkozik, akkor hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
27. § (1) A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap (a 
továbbiakban: felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani a középfokú iskolába és a Felvételi Központba. 
A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kell 
benyújtani és elbírálni. 
(2) Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről 
a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények), vagy 
b) *  gimnázium, szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes 
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredménye, vagy 
c) *  gimnázium, szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli 
vizsga eredményei 
alapján dönthet. 
(3) A (2) bekezdésben tanulmányi eredmények alatt kizárólag a középfokú iskolába felvételiző tanuló 
általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő 
osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése, 
minősítése nem számítható be. 
(4) Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező tanulók szövegértési 
kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapjai helyett helyben 
készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat. 
(5) *  Ha a középfokú iskola a művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen hirdet felvételt, a (2) 
bekezdésben meghatározottak mellett további képességek, készségek meglétét is vizsgálhatja. 
28. § (1) Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési 
vizsgálat követelményeinek. 
(4) *  A szakiskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján történhet. 
(5) Az (1)-(4) bekezdésben szereplő, valamint a 27. § (5) bekezdésben meghatározott szempontok 
vizsgálatának eredménye a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában 
nem játszhat szerepet. 
(6) A felvételi eljárás költségei a szülőre, tanulóra nem háríthatók át. 
29. § (1) A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azok részére, akik 
a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba, 
b) a hat évfolyamos gimnáziumba, 
c) a középfokú iskola kilencedik évfolyamára 
jelentkeznek. 
(2) *  A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a vizsgált kompetenciák és az iskolai évfolyamok szerint 
külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A feladatlap-készítő bizottság elnökből és tagokból áll. A 
bizottságok elnökét az oktatásért felelős miniszter, tagjait a hivatal kéri fel. 
(3) A bizottság az elnök irányításával működik. Az elnök felelős a feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj105id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj106id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj107id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj108id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj111id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj112id8a2c
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szakszerű elkészítéséért, tartalmi és formai megfelelőségéért. 
(4) *  Amennyiben a gimnázium, szakgimnázium valamely tanulmányi területen felvételi eljárásában a 
jelentkezők számára egyik vagy mindkét tárgyból előírja a központi írásbeli vizsgát, az adott évfolyamra 
történő felvételi eljárás során köteles mindkét tárgyból meghirdetni és megszervezni azt. 
(5) *  A központi írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan gimnázium, szakgimnázium köteles elfogadni, 
amelyik előírta az adott központi írásbeli vizsgán való részvételt, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik 
iskolában vett részt a vizsgán. 
30. § (1) *  A középfokú felvételi eljárást az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet III. pontjában meghatározott, a középfokú intézmények felvételi 
információs rendszerében (a továbbiakban: KIFIR rendszer) kell lebonyolítani. A KIFIR rendszert a felvételi 
eljárás meghatározott szakaszaiban a felvételt hirdető középfokú iskoláknak, a központi írásbeli vizsgát 
szervező gimnáziumoknak, szakgimnáziumoknak, vagy az általános iskoláknak kell használniuk. Az 
információs rendszerben rögzített adatok hitelességéért annak az intézménynek az igazgatója felel, amelyik 
az adat rögzítésére jogosult. 
(2) A KIFIR rendszer tartalmának meghatározása és ellenőrzése a hivatal feladata. 
31. § (1) Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú 
iskolai felvételi eljárás rendjéről. 
(2) *  Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy 
gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy 
ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a 
gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági 
döntés szerint kell továbbítania. 
32. § (1) A hivatal szeptember 30-áig honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza az adott tanévre 
vonatkozóan a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 
(2) *  A középfokú iskola a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait az (1) bekezdés szerinti 
közlemény alapján állapítja meg, és október 20-áig rögzíti a KIFIR rendszerben. 
(3) *  A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR 
rendszerében október 20-áig elhelyezi. 
(4) A felvételi tájékoztató tartalmazza 
a) *  a középfokú iskola OM azonosítóját, feladatellátási helyenként a meghirdetett tanulmányi területek 
leírását, az azokat jelölő belső kódokat, 
b) a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, 
c) a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a 27. § (2) 
bekezdésében szereplő szempontok alapján a teljesítmények értékelésének módját és figyelembevételének 
arányait, 
d) a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre 
vonatkozó speciális elbírálási szabályokat, 
e) *  ha az iskola szóbeli vizsgát vagy a 27. § (5) bekezdése szerinti képesség-, készségfelmérést szervez, a 
vizsga vagy a felmérés követelményeit, időpontját és helyét, 
f) ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást, 
g) *  ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a középfokú iskolai feladatok 
közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a pedagógiai programban 
meghatározott feltételekkel léphet a középfokú iskolai évfolyamokra. 
33. § (1) *  A középfokú felvételi eljárásban - a 27. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak a hivatal által 
szervezett központi írásbeli vizsga tartható. 
(2) A tanuló a központi írásbeli vizsgára való jelentkezését a hivatal által e célra kiadott jelentkezési lapon a 
tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig küldheti meg közvetlenül valamely 
általa választott, központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe. 
(3) *  Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga 
jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A 
központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj113id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj114id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj115id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj116id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj117id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj118id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj119id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj120id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj121id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj122id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj123id8a2c
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formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. 
Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott 
eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga 
meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. 
(4) Az írásbeli vizsgát szervező intézmény a KIFIR rendszerben a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott időpontig rögzíti a vizsgázók jelentkezési adatait. A hivatal a rögzített adatok alapján állítja 
össze az intézmények számára az írásbeli vizsga feladatlapcsomagjait. 
34. § (1) A központi írásbeli vizsga a hivatal által megküldött feladatlapok megoldásából áll. A központi írásbeli 
vizsgát szervező iskola által biztonságos csomagolásban átvett feladatlapcsomagok kibontása a csomagon 
megjelölt időpontban háromtagú, a nevelőtestület tagjaiból álló bizottság előtt történik. A felbontás helyét, 
időpontját, a csomag - sértetlen vagy sérült, felbontott - állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. 
(2) *  A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatójának biztosítania kell a hivatal 
által működtetett elektronikus üzenetküldő rendszer folyamatos figyelemmel kísérését minden vizsganapon. 
A figyelemmel kísérést a vizsga kezdete előtt legalább harminc perccel meg kell kezdeni, és az írásbeli vizsgára 
meghatározott időtartam letelte után harminc percig kell folytatni. 
(3) *  A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatója a vizsgázókat az iskola 
honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és 
mikor tekinthetik meg az általuk elkészített és az iskola által kiértékelt dolgozatokat, és tájékoztatást ad az 
értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól. 
(4) A központi írásbeli vizsga során a vizsgaszervező iskola biztosítja a tanári felügyeletet. A vizsgateremben 
a tanulók ültetési rendjét úgy kell kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A 
vizsga során - a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók részére a 33. § (3) bekezdés alapján adott igazgatói engedélyben meghatározott eltéréssel - a 
feladatlap-készítő bizottságok által meghatározott, a hivatal honlapján közzétett, a tanév rendjéről szóló 
miniszteri rendelet szerinti jelentkezési határidőig nyilvánosságra hozott és az egyes feladatlapokon is 
feltüntetett segédeszközök használhatók. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 
munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 
35. § (1) A vizsga dolgozatainak javítását a hivatal által kiadott javítási-értékelési útmutató alapján kell 
elvégezni. A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legkésőbb a vizsga napját követő napon a 
hivatal a honlapján közzéteszi. 
(2) *  Az írásbeli vizsgát szervező intézmény a KIFIR rendszerben rögzíti a vizsgán való részvétel tényét, a 33. 
§ (3) bekezdés alapján biztosított speciális körülményeket, a vizsgaeredményeket, valamint elvégzi az 
értékelő lapok előállítását, kinyomtatását, hitelesítését. 
(3) Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az 
igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton 
másolatot készíthet, és - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az 
értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját 
kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. 
(4) A megtekintéshez - az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell 
biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban 
adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási 
kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 
(5) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az 
észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, 
az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. 
(6) *  Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az 
Nkt. 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak címezve, a vizsgát szervező iskolában kell 
benyújtani. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül 
megküldi a hivatalnak. 
36. § (1) Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola - a hivatal által kiadott, a vizsga részletes 
eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj124id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj125id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj126id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj127id8a2c
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személy aláírásával hitelesített értékelő lapon - közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. 
(2) *  A gimnázium, szakgimnázium a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét 
az értékelőlap alapján állapítja meg. A felvételi dolgozat vagy annak másolata a jelentkezőtől nem kérhető. 
(3) A központi írásbeli vizsgán elérhető maximális pontszám a felvételi eljárás eredményének 
megállapításakor a felvételi eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény, összpontszám ötven 
százalékánál nem lehet kevesebb. 
(4) *  Ha a gimnázium, szakgimnázium a 27. § (4) bekezdése szerint helyben készített nemzetiségi nyelvű 
szövegértési feladatsort használ, az e feladatsorral elérhető maximális pontszám legfeljebb az írásbeli vizsgán 
elérhető maximális pontszám ötven százaléka lehet, a fennmaradó legalább ötven százalékot pedig a 
központilag kiadott egységes matematika-feladatsor megoldása alapján kell számítani. 
37. § (1) Az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A 
felvételi lapokat - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok 
ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú 
iskolába, valamint a Felvételi Központba. 
(2) *  Ha a kiskorú tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra jelentkezik, a felvételi 
lapjait a szülő is kitöltheti és a jelentkezési lapot közvetlenül megküldheti a felvételt hirdető gimnáziumba, a 
tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba. A szülő kérése alapján az általános iskola is megszervezheti a 
felvételi lapok kitöltését és továbbítását. 
(3) Ha a jelentkező nincs tanulói jogviszonyban, vagy tanulmányait külföldön végzi, a felvételi lapokat a 
jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő tölti ki és a jelentkezési lapot a felvételt hirdető középfokú 
iskolába, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba küldi meg. 
(4) *  A felvételi kérelmet a 27. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani. A felvételi lapok többszörözhetők. Ha 
a felvételi kérelmet nem az e rendeletben foglaltak szerint nyújtották be, a kérelemben érintett középfokú 
iskola szükség esetén a hiányok nyolc napon belüli pótlására szólítja fel a kérelem benyújtóját. E határidő 
elmulasztása jogvesztő. 
(5) A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a jelentkező 
a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá. A felvételi lapokat az (1) 
bekezdésben meghatározott esetben az általános iskolának akkor is továbbítania kell, ha azt a jelentkező nem 
írja alá. Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha 
a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, továbbá 
akkor sem, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. A 
szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség. A nagykorú, 
cselekvőképes személy felvételi lapjait a jelentkező írja alá. 
(6) *  Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskola a tanuló felvételi lapjait, ha azt a külön 
élő szülő nem írta alá, abban az esetben is továbbítja, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezéséről a 
gyámhatóság döntött, vagy a szülők a gyámhatósági eljárást nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola 
értesíti mind a két szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. 
38. § (1) Az általános iskola által előállított és a 37. § (5) bekezdése szerint aláírt felvételi lapokra az általános 
iskola további bejegyzést nem tehet. Indokolt esetben felhívja a tanuló, a szülő figyelmét a hiányzó, a hibás 
adatokra, továbbá kezdeményezi azok kijavítását. A jelentkezési lapnak az általános iskolai tanulmányi 
eredményekre vonatkozó részét - a 37. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - az általános 
iskola igazgatója aláírásával hitelesíti. 
(2) A jelentkező több jelentkezési lapot nyújthat be. Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethető fel. Egy 
jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető. A jelentkezési lapokon a tanulmányi 
területnek a 32. § (2) bekezdése szerinti belső kódját minden esetben fel kell tüntetni. 
(3) A felvételi kérelem benyújtásához a jelentkező számára jelentkezési lapjai számától függetlenül két 
példányban tanulói adatlapot kell kiállítani. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a kiállított jelentkezési lapok 
számát, több tanulmányi terület esetén feltüntetve azoknak a jelentkező által meghatározott rangsorát. A 
rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni. 
(4) A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon 
feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg. 
(5) *  Az általános iskola a tanulói adatlap első példányának 37. § (1) bekezdés szerinti elküldése után a 
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tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és a tanév végéig megőrzi oly módon, hogy ahhoz - az e 
rendeletben meghatározott módosítási lehetőségen kívül - ne lehessen hozzáférni. 
(6) Az általános iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban egy alkalmat 
köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás a 
módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a 
beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett 
középfokú iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor 
megváltoztatható. Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, érintett középfokú 
iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába 
eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban 
kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a 
Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak. A 37. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott 
esetekben a módosító tanulói adatlapot a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő küldheti meg a 
Felvételi Központnak. 
(7) Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a 
szülőt a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről. 
39. § (1) *  Ha a gimnázium, szakgimnázium szóbeli vizsgát szervez, a vizsga kérdései a Nat általános iskolai 
követelményrendszerére és a gimnázium, szakgimnázium pedagógiai programjában meghatározott a 
felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. 
(2) *  A szóbeli vizsgára a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kerülhet 
sor. A 27. § (5) bekezdésében és a 28. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott eljárásokat ugyanezen időszak 
végéig le kell zárni. A szóbeli vizsgákra a gimnázium, szakgimnázium legalább három napot köteles kijelölni. 
(3) A szóbeli vizsgán elérhető eredmény a felvételi eljárás eredményének megállapításakor a felvételi eljárás 
egészében megszerezhető összpontszám huszonöt százalékánál nem lehet több. 
(4) A szóbeli vizsga nyilvános, amelyet az iskola igazgatója indokolt esetben korlátozhat. 
40. § (1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A 
nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes 
adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi 
jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító 
szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. 
(2) *  A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott tanulmányi 
területre jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező (1) bekezdésben meghatározott azonosító adata 
mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által 
meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. 
(3) *  A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a 
hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges 
helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. 
(4) Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a nemzetiségi tanulmányi területeken a 
rangsorolás során előnyben kell részesíteni a felvételi feltételeknek megfelelő, az adott nemzetiséghez 
tartozó jelentkezőket. 
41. § (1) A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tanulmányi 
területenként elkészíti a jelentkezők ábécésorrendbe szedett listáját (a továbbiakban: jelentkezők listája), és 
a KIFIR rendszerben a középfokú iskola számára elérhetővé teszi. 
(2) A középfokú iskola igazgatója a jelentkezők listájának felhasználásával tanulmányi területenként elkészíti 
az ideiglenes felvételi rangsort. Az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR rendszerben úgy kell elkészíteni, hogy 
a jelentkezők listájában minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. 
Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye 
szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a 
felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával kell beírni. A középfokú iskola igazgatója az 
ideiglenes felvételi rangsorban - tanulmányi területenként - feltünteti a felvehető tanulók létszámát is. 
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(3) A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követően a Felvételi Központ a KIFIR rendszerben 
kiegészíti a jelentkezők listáját. 
(4) A jelentkezők listájának kiegészítése után a középfokú iskola igazgatója a (2) bekezdésben 
meghatározottak szerint, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig kiegészíti 
az ideiglenes felvételi rangsort, valamint tanulmányi területenként közli a felvehető tanulók számát. A 
középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR rendszerből kinyomtatja, és minden oldalát 
aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátva megküldi a Felvételi Központnak. Ha a 
középfokú iskola igazgatója rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, és az ideiglenes 
felvételi rangsort a saját fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátva küldi meg a Felvételi Központ 
részére, a papíralapú hitelesítésre nincs szükség. 
(5) A Felvételi Központ a KIFIR rendszer segítségével az ideiglenes felvételi rangsorok alapján tanulmányi 
területenként elkészíti az egyeztetett felvételi jegyzéket. Az egyeztetett felvételi jegyzéken minden 
jelentkező esetében szerepel a felvételi kérelem elfogadásának vagy elutasításának ténye. Az egyeztetett 
felvételi jegyzék elkészítése során a Felvételi Központ a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott 
sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt 
felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét 
nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Felvételi Központ a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő 
legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet 
meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül 
van. 
(6) A Felvételi Központ a KIFIR rendszerben a középfokú iskolák számára elérhetővé teszi az egyeztetett 
felvételi jegyzéket. 
42. § (1) A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott határidőig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 
a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az 
általános iskolának is. 
(2) Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. A felvételről szóló értesítést a 37. § (2)-(3) 
bekezdésében meghatározott esetben a tanulónak, kiskorú tanuló esetében a szülőnek kell megküldeni, 
továbbá a 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az általános iskolának is, ha a vele tanulói 
jogviszonyban álló tanuló a középfokú iskolába felvételt nyert. 
(3) *  A 37. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott esetben az elutasításról szóló értesítést nem kell 
megküldeni az általános iskolának, a jogorvoslati eljárás eredményéről pedig csak akkor kell az általános 
iskolát értesíteni, ha ennek eredményeképpen a tanuló a középfokú iskolába felvételt nyert. 
(4) Ha a középfokú iskola a benyújtott felvételi kérelmek és a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást, köteles erről három munkanapon 
belül értesíteni a jelentkezőt, a fenntartót és a hivatalt. 
43. § (1) A középfokú iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló értesítések megtörténte után a következő 
tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
(2) *  Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középfokú iskolába az adott osztályba 
felvehető tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást 
ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat a honlapján 
közzéteszi. 
(3) A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által 
meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, 
de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt. 
44. § (1) *  A Felvételi Központ legkésőbb a felvételi eljárás lezárását követő szeptember 15-éig a személyes 
adatokat tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti. 
45. § (1) A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező 
esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal 
élhet. 
(2) A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtania 
a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, amelyiknek a döntésével a jelentkező, kiskorú 
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jelentkező esetén a szülő nem ért egyet. 
(3) Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a 
jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás 
eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll. A 37. § (2) 
bekezdésében leírt esetben csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás 
eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert. 
(4) A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a 
tanulmányait folytatta. 
 

14. Felvétel az Arany János Tehetséggondozó Programba *  
 

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

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

iskolára *  
 

 (3) *  Enyhe értelmi fogyatékos tanuló készségfejlesztő iskolába akkor vehető fel, ha a szakiskola előkészítő 
kilencedik évfolyamát sikertelenül teljesítette. 

 
16. A kollégiumi felvétel, az externátusi elhelyezés 

 
48. § (1) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránt külön kérelmet kell benyújtani. 
(2) A kollégiumban a jelentkezés, beiratkozás idejéről a kollégium igazgatója, vezetője dönt. Ezt az időpontot 
legalább hatvan nappal korábban a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
(3) Annak a tanulónak a kollégiumi felvétele nem tagadható meg, akinek felvételét vagy átvételét a 
gyámhatóság kezdeményezte. 
(4) Az externátusi elhelyezés keretében - a lakhatási feltételek kivételével - a tanuló jogai és kötelességei 
azonosak a kollégiumba felvett tanuló jogaival és kötelességeivel. A lakhatási feltételekről a tanulónak kell 
gondoskodnia, ennek költségeit az iskola, a kollégium részben vagy egészben átvállalhatja. 
(5) A kollégium igazgatója vagy a kollégiumvezető a kollégiumi felvételi kérelem, externátusi elhelyezés iránti 
kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesíti. Amennyiben a felvételre a 
gyámhatóság kezdeményezése alapján került sor, a határozatot a gyámhatóság számára is meg kell küldeni. 
17. A vendégtanulói jogviszony létesítése, az ideiglenes óvodai elhelyezés *  
49. § (1) A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, 
hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése céljából másik iskolában 
elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson vegyen részt. 
(2) Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást nem teszi lehetővé, a tanuló, kiskorú tanuló esetén a 
szülő kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, hogy - tanulói jogviszonyának fenntartása mellett - 
tanulmányait a fekvőbeteg-ellátás keretében gyógykezelését biztosító egészségügyi intézményben vagy 
rehabilitációs intézményben biztosított nevelés-oktatás keretében folytassa. 
(2a) *  Ha a gyermek, a tanuló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján krízisközpontban vagy titkos menedékházban kerül elhelyezésre, az 
elhelyezés időtartamára a krízisközpont vagy a titkos menedékház székhelyén lévő, ennek hiányában a 
székhelyhez legközelebbi településen lévő, a gyermek neveléséhez, a tanuló tanulmányai folytatásához 
megfelelő típusú nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó intézmény) - a krízisközponti vagy a 
titkos menedékházban történő elhelyezést koordináló intézet kezdeményezése alapján - a gyermeknek, a 
tanulónak a krízisközponti vagy a titkos menedékházban történő elhelyezése időtartamára ideiglenes óvodai 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj144id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj145id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj146id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj149id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj150id8a2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj151id8a2c
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elhelyezést biztosít, a tanulóval ideiglenes vendégtanulói jogviszonyt létesít. 
(2b) *  A krízisközpontban vagy a titkos menedékházban történő elhelyezés tényéről a krízisközponti 
elhelyezést koordináló intézet haladéktalanul tájékoztatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amellyel a 
gyermek óvodai nevelési, a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az ideiglenes vendégtanulói jogviszony 
létesítésekor az (5) és (6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Az ideiglenes óvodai jogviszony, az 
ideiglenes vendégtanulói jogviszony megszüntetésének időpontjában a megszűnt jogviszony tényéről és 
időtartamáról, továbbá a tanuló tanulmányi eredményéről, a gyermek, a tanuló igazolt és igazolatlan 
hiányzásáról a fogadó intézmény igazolást állít ki. 
(3) Az alapfokú művészeti iskola tanulója az előírt követelményt - az iskolák közötti megállapodás alapján - a 
másik alapfokú művészeti iskolában is elsajátíthatja. 
(4) Ahol e jogszabály vendégtanulót említ, azon az (1)-(3) bekezdések egyikében meghatározott 
tanulmányokat folytató tanulót kell érteni. 
(5) A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének engedélyezésére a 
vele jogviszonyban álló iskola igazgatójának nyújtja be írásbeli kérelmét. Az iskola igazgatója a kérelemben 
foglaltak alapján, a kérelem átvételétől számított tizenöt napon belül beszerzi a döntéshez a tanulóval 
vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola javaslatát, vagy a (2) bekezdésben foglalt kérelem szerint a tanulóval 
vendégtanulói jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény 
javaslatát. 
(6) A tanulóval jogviszonyban álló iskola igazgatója az (1)-(2) bekezdés szerint benyújtott kérelemről 
meghozott döntéséről értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, valamint a tanulóval vendégtanulói 
jogviszonyt létesítő iskola, vagy a (2) bekezdés szerinti kérelem esetében a tanulóval vendégtanulói 
jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény vezetőjét. 
(7) A vendégtanuló teljesítményének értékelését a fogadó iskola végzi, és írásban értesíti a tanulóval 
jogviszonyban álló iskolát. 
 

2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez 
A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos 

feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben 
 

 A B  

1. Határidők Feladatok  

2. 2020. szeptember 10. 
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó 
Programba, az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről. 

 

3. 2020. szeptember 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 
tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

 

4. 2020. október 20. 
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében 
- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi 
területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

 

5. 2020. október 20. 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a 
felvételi tájékoztatójukat. 

 

6. 2020. október 31. 

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

 

7. 2020. november 16. 
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát 
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 

 

8. 2020. december 4. 
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat 
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. 

 

9. 2020. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj152id8a2c
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10. 2021. január 22. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 
találkozást a programba jelentkezőkkel. 

 

11. 2021. január 23. Az általános felvételi eljárás kezdete.  

12. 2021. január 23., 10.00 
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.  
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben. 

 

13. 2021. január 28., 14.00 
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 
kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

 

14. 2021. január 29. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 
találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 

 

15. 2021. január 20. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása   

16. 2021. február 8. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott 
módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

 

17. 2021. február 10. 

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

 

18. 2021. február 19. 

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

 

19. 
2021. február 23. 
- március 12. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.  

20. 2021. március 16. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét. 

 

21. 2021. március 22-23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.  

22. 2021. március 24. 
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói 
adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a 
Hivatalnak. 

 

23. 2021. március 26. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek 
listáját ábécé sorrendben. 

 

24. 2021. április 9. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.  

25. 2021. április 14. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott 
módon - megküldi a Hivatalnak. 

 

26. 2021. április 23. 
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése 
alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

 

27. 2021. április 30. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló 
értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

 

28. 2021. május 10-21. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a 
felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

 

29. 
2021. május 10. 
- augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.  

30. 2021. május 21. 
A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója 
dönt a felvételi kérelmekről. 

 

31. 2021. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.  

32. 2021. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolába.  
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Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, 
Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola 

OM azonosító: 102703 
Vezető neve: Bereczki Éva 

Pályaválasztási felelős neve: Ónodi Tibor 
Iskola címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde utca 10/A 

Iskola telefonszáma: 0642/594-656, 0620/316-4344 
E-levél: abigel.iskola@gmail.com 

Honlap: www.abigelsuli.hu, www.abigelsuli.hu/nyiregyhaza/ 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ  
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 Általános gimnázium 4 év angol és 
német 

Gimnáziumi kerettanterv szerinti oktatás 34 fő 

0002 Gimnázium belügyi 
rendészet fakultációval 

4 év angol és 
német 

Gimnáziumi kerettanterv szerinti oktatás, 
belügyi rendészet fakultációval, belügyi 
rendészeti ismeretek tantárgy oktatása 

68 fő 

0003 Gimnázium 
képzőművészeti 

fakultációval 

4 év angol és 
német 

Gimnáziumi kerettanterv szerinti oktatás, 
művészeti tanulmányi terület: emelt óraszámú 

oktatás vizuális kultúra tantárgyból 

34 fő 

0004 Gimnázium 
táncművészeti 
fakultációval 

4 év angol és 
német 

Gimnáziumi kerettanterv szerinti oktatás, 
táncművészeti tanulmányi terület, emelt 

óraszámú oktatás dráma és tánc tantárgyból 

34 fő 

0005 Gimnázium informatika 
fakultációval 

4 év angol és 
német 

Gimnáziumi kerettanterv szerinti oktatás, 
emelt óraszámú oktatás informatika 

tantárgyból 

34 fő 

0006 Gimnázium 
honvédelmi- katonai 

alapismeretek 
fakultációval 

4 év angol és 
német 

Gimnáziumi kerettanterv szerinti oktatás, 
honvédelmi-katonai alapismeretek 

fakultációval, katonai alapismeretek tantárgy 
oktatása 

34 fő 

0007 Gimnázium humán 
fakultációval 

4 év angol és 
német 

Gimnáziumi kerettanterv szerinti oktatás, 
emelt óraszámú oktatás magyar nyelv és 

irodalom, történelem tantárgyakból 

34 fő 

 
Kollégiumi férőhely: Kollégiumi ellátás (100 főre) az iskola épületében biztosított, térítési díjat csak az igénybevett 
étkezésért kell fizetni. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 
(a fejlődés egyéb pszichés zavarai) a jelentkezési lapjukhoz csatolják a szakértői bizottság által kiállított szakértői 
véleményt. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket, tanulót is fogadunk, mentesítés és 
felmentés azonban nem illeti meg őket. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): lövészet fakultációt 
indítunk, ahol a diákok lőtéren is gyakorolhatnak. Önvédelmi ismeretek, közlekedési ismeretek, lövészet tantárgyak 
oktatása, kedvezményes jogosítványszerzési lehetőség, alapfokú művészetoktatás, sportkör, sakkszakkör, filmklub, 
pezsgő diákélet várja a jelentkezőket. Az intézmény saját sportpályával, konditeremmel, képző- és iparművészeti 
tanműhellyel, táncművészeti szaktantermekkel felszerelt. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.):  
A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik, központi írásbeli vizsgát nem kérünk. Magyar nyelv (max. 10 pont), 
irodalom (max. 10 pont), matematika (max. 10 pont), a tanuló által tanult idegen nyelv (max. 10 pont) és történelem 
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(max. 10 pont) tantárgyak 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi tanulmányi eredményei alapján szerezhető összesen 
50 pont. Szakértői bizottság által benyújtott felmentések alapján a kötelezően választható tárgyak közül a matematika 
kiváltható a földrajz tantárggyal, az idegen nyelv kiváltható a biológia tantárggyal. Ha a tanuló a magyar helyesírás alól 
felmentett, az irodalom érdemjegyet kétszer számoljuk. 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): 
A következő tanulmányi területeken egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges: 
0002 gimnázium belügyi rendészet fakultációval, 0003 gimnázium képzőművészeti fakultációval, 0004 gimnázium 
táncművészeti fakultációval, 0006 gimnázium honvédelmi- katonai alapismeretek fakultációval. „Felvételi tájékoztató 
2021-2022” című kiadványunk ingyenesen kérhető az intézmény elérhetőségein. 
Bővebb információk az iskola honlapján www.abigelsuli.hu/nyiregyhaza/, és az Abigél Suli facebook oldalán. 
 

Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és 
Technikum 

OM azonosító: 200928 
Vezető neve: Angyal-Babják Éva 

Pályaválasztási felelős neve: Angyal-Babják Éva 
Iskola címe: 4600 Kisvárda, Kossuth u. 12. 

Iskola telefonszáma:06-30/619-04-02 
E-levél: centrum.apaczai2@gmail.com 

Honlap: www.apaczaicentrum.hu 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési idő Választható 
nyelv 

Egyéb információ Felvehető 
létszám 

 
 

0001 

 
 

NAPPALI gimnázium 

 
 

4 ÉVES 
GIMNÁZIUM 

 
 
angol, német 

Felvételi a tanulmányi eredmények a 7. 
osztály év végi és a 8. osztály félévi 
eredményét vesszük figyelembe: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, informatika és idegen nyelv 

tantárgyakból. 

 
 

32 

 
Felnőttoktatási tagozat, 

esti munkarendű 
Végzettségtől 

függ 
angol Kisvárda 32 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb 
információ  

Megszerezhető szakképesítés Felvehető 
létszám 

0011 
Elektrotechnika-

elektronika 
3 év angol  VILLANYSZERELŐ 32 

0012 Élelmiszeripar 3 év angol  PÉK 32 

0013 Élelmiszeripar 3 év angol  PÉK-CUKRÁSZ 32 

0014 Építőipar 3 év angol  KŐMŰVES 32 

0015 Gépészet 3 év angol  HEGESZTŐ 32 

0016 Kereskedelem 3 év angol  KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ 32 

0017 Szociális 3 év angol  
SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS 

GONDOZÓ 
32 

0018 Turizmus-vendéglátás 3 év angol  SZAKÁCS 32 

 
 

http://www.apaczaicentrum.hu/
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A jelentkezéskor a tanulók az ágazati képzéseket választhatják. A megjelölt szakmai azonosítók a könnyebb 
tájékozódást szolgálják.  
 
Az ágazati alapoktatás (9. évfolyamon) keretében az elméleti oktatás az iskolában, a gyakorlat az iskolai 
tanműhelyekben történik. A szakirányú oktatás (10-11. évfolyam) keretében az elméleti oktatás az iskolában, a 
gyakorlati képzés duális képzőhelyeken történik. 
Kollégiumi férőhely: elhelyezés nem biztosított. 
 
Felvételi követelmény: Felvételi a tanulmányi eredmények a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük 
figyelembe: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, informatika és idegen nyelv tantárgyakból. 
Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 

 

 

Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és 
Szakképző Iskola 

OM azonosító: 201734 
Vezető neve: Kormányné Gönczi Valéria 

Pályaválasztási felelős neve: Pokareczki Norbert 
Iskola címe: 4485 Nagyhalász, Arany János u. 77. 

Iskola telefonszáma: 06/42- 202-205 
E-levél: csuha@baptistaoktatas.hu  

Honlap: http://csuha-antal.baptistaoktatas.hu/  
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 Gimnázium 4 év angol, 
német 

 15 fő 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat 
Képzési 

idő 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

 Egészségügy 2 év  

Érettségi végzettség 
szükséges. 

 
25 éves kor alatt: 
Tanulói jogviszony 

 
25 éves kor felett: 

Felnőttképzési 
jogviszony 

 
 

GYAKORLÓ ÁPOLÓ 32 

 Egészségügy 2 év  MENTŐÁPOLÓ 32 

 Szépészet 2 év  FODRÁSZ 32 

 Szépészet 2 év  KOZMETIKUS TECHNIKUS 32 

 Szociális 2 év  
SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 
SZAKASSZISZTENS 

32 

 Szociális 2 év  
SZOCIÁLIS ÉS 

REHABILITÁCIÓS 
SZAKGONDOZÓ 

32 

 Szociális 2 év  
KISGYERMEKGONDOZÓ, - 

NEVELŐ 
32 

 
Közlekedés és 
szállítmányoz

ás 
2 év  LOGISZTIKAI TECHNIKUS 32 

 
Turizmus-

vendéglátás 
2 év  SZAKÁCS SZAKTECHNIKUS 32 
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Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0002 Kereskedelem 5 év angol  Kereskedő és 
webáruházi technikus 

26 fő 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0003 Gépészet 3 év angol  Gépi és CNC forgácsoló 12 fő 

0004 Élelmiszer 3 év angol  Pék 22 fő 

0005 Gépészet 3 év angol  Hegesztő 12 fő 

0006 Gépészet 3 év angol  Ipari gépész 12 fő 

Kollégiumi férőhely: nincs 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): A tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): Az intézmény kiválóan 
akkreditált tehetségpont, a sakk, a színjátszás, néptánc és angol területeken. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai: központi írásbeli felvételi eredmények, tanulmányi eredmény 
alapján. A baptista intézményekből jelentkező tanulókat előnyben részesítjük. A tanulók szóbeli elbeszélgetésen vesznek 
részt. 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.):  

 Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

 Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

 

Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde 

OM azonosító: 200446 
Igazgató: Almási Katalin, Pályaválasztási felelős: Szálku István 

Iskola címe: 4235 Biri, Mező utca 21. Telefon/fax:  +36-42/263-137 
E-mail: info@dankop.hu Honlap: www.dankop.hu 

 
A jelentkezési lapokat, mind a három feladat-ellátási hely esetében, kérjük, a 4235 Biri, Mező utca 1-3. szám alá 
küldeni postán. 

 

Gimnázium 

Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Felvehető 
létszám 

(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

0001 gimnázium 4év 
angol; lovári, 
német, orosz, 

ukrán 

cigány nemzetiségi nevelés-oktatás 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján 
megjegyzés: mentorrendszer, nyelvoktató 

nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi 
elhelyezés előzetes egyeztetés alapján, 

cigány/roma hagyományőrző művészeti képzés 

34 
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0002 
honvéd kadét 
közismereti 

képzés 
4év 

angol; lovári, 
német, orosz, 

ukrán 

megjegyzés: honvédelmi alapismeretek tantárgy 
oktatása, ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés 

előzetes egyeztetés alapján 
ingyenes honvédelmi jellegű szabadidős 

foglalkozások (szakkör) 
honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása és 

érettségi vizsgalehetőség a tantárgyból 
tanulmányi ösztöndíj lehetőség 3,5 átlag felett 

34 

0008 
honvéd kadét 
közismereti 

képzés 
4év angol; ukrán 

megjegyzés: honvédelmi alapismeretek tantárgy 
oktatása, ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés 

előzetes egyeztetés alapján 
ingyenes honvédelmi jellegű szabadidős 

foglalkozások (szakkör) 
honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása és 

érettségi vizsgalehetőség a tantárgyból 
tanulmányi ösztöndíj lehetőség 3,5 átlag felett 

34 

0013 gimnázium 4év angol; ukrán megjegyzés: mentorrendszer, 34 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat 
Képzési 

idő 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0003 Sport 5év angol, ukrán 

felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján 

megjegyzés: ösztöndíj, sportág: 
labdarúgás 

Sportedző 
(labdarúgás) - 
sportszervező 

25 

 
A gimnáziumban és technikumban meghirdetett tanulmány területekre vonatkozó további információ: 
A Honvéd kadét közismereti képzésre jelentkező és felvételt nyert tanulók a tanév második félévétől, tanulmányi 
átlagtól függő mértékű ösztöndíjban részesülnek. 
Kimenet: gimnázium: 9-12. évfolyam elvégzését követően, érettségi vizsga letételével, érettségi bizonyítvány 
megszerzése. Technikum: 12. év végén érettségi – 13. év végén szakmai vizsga. 
Kollégium: korlátozott létszám erejéig, igényelhető. Az igénylést a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Az igénylés jelzése 
nem jelent automatikus felvételt a kollégiumba. 
Menza: térítés ellenében igényelhető. 
Felvételi követelmény: A felvételi rangsor alapja a tanulók tanulmányi átlaga. 
BTMN-es tanulók csak a 0001 belső kóddal ellátott osztályba kerülhetnek felvételre. 

SNI-s tanulók, a felvételi rangsor alapján is, csak akkor kerülhetnek felvételre, ha a kijelölt intézmény az intézményünk, 

integráltan, normál tanterv szerint oktatható és abban az esetben is csak a 0001 belső kóddal ellátott osztályba. 

Amennyiben a tanuló jelentkezési lapján nem került feltüntetésre a BTMN vagy SNI jelzés és erre csak a beiratkozáskor 

átadott papírjai és a szülő közlése alapján derül fény, az intézmény vezetője a felvételt megtagadhatja. 

A jelentkezési lap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a tanulóra vonatkozó alábbi adatokat, amennyiben releváns – 

ha több jellemző áll fenn, mindegyiket: 

a) tartósan beteg, 
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül, 

valamint ha  
g) sajátos nevelési igényű (SNI) – BN kóddal 
h) beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral küzd (BTMN) 
i) magántanuló volt 

Nyílt tanítási nap: a járványügyi helyzetre való tekintettel nyílt tanítási nap nincs. 
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Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

 
Ágazat 

Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0004 Kereskedelem 3 év 

angol, 
lovári, 
német, 
orosz 

felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján 

egészségügyi és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 

szükséges 
megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi 

elhelyezés előzetes egyeztetés 
alapján, iskolai tanműhely 

biztosított 

kereskedelmi 
értékesítő 

18 

005 
Turizmus-

vendéglátás 
3év 

angol, 
lovári 

felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján 

egészségügyi és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 

szükséges 
megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi 

elhelyezés előzetes egyeztetés 
alapján, iskolai tanműhely 

biztosított 

panziós-
fogadós 

18 

0006 Építőipar 3év 
angol, 
lovári, 
német 

felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján 

egészségügyi és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 

szükséges 
megjegyzés: ösztöndíj, kollégiumi 

elhelyezés előzetes egyeztetés 
alapján, iskolai tanműhely 

biztosított 

kőműves 18 

0007 Orientáció 1év 
angol, 
lovári 

felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján,  

megjegyzés: mentorrendszer, 
kollégiumi elhelyezés előzetes 

egyeztetés alapján, 
tanulásmódszertan 

- 12 

0009 Kereskedelem 3év 
angol, 
ukrán 

felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján 

egészségügyi és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 

szükséges 
megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, mentorrendszer, 

ösztöndíj 

kereskedelmi 
értékesítő 

18 

0010 
Rendészet és 
közszolgálat 

3év 
angol, 
ukrán 

felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján 

egészségügyi és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 

szükséges 
megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, mentorrendszer, 

ösztöndíj 

rendészeti őr 18 

0011 
Turizmus-

vendéglátás 
3év 

angol, 
ukrán 

felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján 

egészségügyi és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 

panziós-
fogadós 

18 
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szükséges 
megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, mentorrendszer, 

ösztöndíj 

0012 Építőipar 3év 
angol, 
ukrán 

felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján 

egészségügyi és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 

szükséges 
megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, mentorrendszer, 

ösztöndíj 

kőműves 18 

A szakképző iskolában meghirdetett tanulmány területekre vonatkozó további információ: 
Tanulmányi ösztöndíj: van. 
Ösztöndíjrendszer – a hatályos jogszabályok alapján biztosított módon és feltételekkel. 

Kimenet: a 3. év végén a választott szakképesítésnek megfelelő komplex szakmai vizsga letételével szakképesítést 
igazoló OKJ bizonyítvány megszerzése. 
Kollégium: korlátozott létszám erejéig, igényelhető. Az igénylést a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Az igénylés jelzése 
nem jelent automatikus felvételt a kollégiumba. 
Menza: térítés ellenében igényelhető. 
Felvételi követelmény: A felvételi rangsor alapja a tanulók tanulmányi átlaga és az egészségügyi alkalmasságról, 
pályaalkalmasságról szóló dokumentumok megküldése a jelentkezési lappal együtt. 
SNI-s, BTMN-es tanulókat a szakképzésbe nem veszünk fel. Amennyiben a tanuló jelentkezési lapján nem került 

feltüntetésre a BTMN vagy SNI jelzés és erre csak a beiratkozáskor átadott papírjai és a szülő közlése alapján derül fény, 

az intézmény vezetője a felvételt megtagadhatja. 

Iskolai tanműhely rendelkezésre áll. Gyakorlati hely biztosított. 

A jelentkezési lap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a tanulóra vonatkozó alábbi adatokat, amennyiben releváns – 

ha több jellemző áll fenn, mindegyiket: 

a) tartósan beteg, 
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül. 

valamint ha 
g) sajátos nevelési igényű (SNI) – BN kóddal 
h) beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral küzd (BTMN) 
i) magántanuló volt 

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek történő megfelelés szükséges, az alábbiak szerint. A 
dokumentumokat a felvételi jelentkezési lappal kérjük megküldeni: 
Minden ágazat esetében az alábbiakat:  

1) tüdőszűrő 
2) egészségügyi alkalmasság 
Az építőipar esetében szükséges még:  

- a térség-, mélységlátás és  

- a hallásvizsgálatról  

szóló szakorvosi igazolás megküldése is. 
Nyílt tanítási nap: a járványügyi helyzetre való tekintettel nyílt tanítási nap nincs. 
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Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

OM azonosító: 100523 
Vezető neve: Almásiné Puskás Ágnes 

Pályaválasztási felelős neve: Szalkay Béla Pál 
Iskola címe: 4492 Dombrád, Kossuth út 36-40. 

Iskola telefonszáma: 06-45-565-000 
E-levél: mf.iskola@gmail.com;  moraiskola@freemail.hu  

Honlap: dombradiiskola.wordpress.com  
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ  
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

01 általános 
4 évfolyamos 

gimnázium 

4 év angol -
német nyelv 

 35 

 
Kollégiumi férőhely: nincs 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): A tanulmányi területre beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Közepes tanulmányi átlag 
felett.  

 
 
 

ÉASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

OM azonosító: 033699/025 
Vezető neve: Kerezsi István igazgató 

Pályaválasztási felelős neve: Tóth László igazgató helyettes 
Iskola címe: Mátészalka, Baross László u. 12-14. 

Iskola telefonszáma: +36 44/500 376 
E-levél: iskola.baross@gmail.com Honlap: www.barossmg.hu  

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

2513 Mezőgazdaság és 
erdészet 

5 év angol ágazati alapoktatási 
ösztöndíjat kapnak 

Mezőgazdasági 
technikus 

32 

2514 Mezőgazdaság és 
erdészet 

5 év angol ágazati alapoktatási 
ösztöndíjat kapnak 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

32 

 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

2502 Mezőgazdaság és 
erdészet 

3 év angol ágazati alapoktatási 
ösztöndíjat kapnak 

Gazda 16 
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2503 Mezőgazdaság és 
erdészet 

3 év angol ágazati alapoktatási 
ösztöndíjat kapnak 

Kertész 16 

2504 Mezőgazdaság és 
erdészet 

3 év angol ágazati alapoktatási 
ösztöndíjat kapnak 

Mezőgazdasági gépész 32 

Kollégiumi férőhely: Minden jelentkező számára biztosítjuk. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 

- Gyakorlóhely biztosítása minden szakma elsajátításához 

- Teljes körű kollégiumi ellátás 

- Fakultációs lehetőségek:  

- „T” kategóriás jogosítvány ingyenesen, „B” kategóriás jogosítvány megszerzésének lehetősége. 

- Szakkörök: 

- Tömegsport  

- Kézműves 

 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Képzéseinkre nincs felvételi 
vizsga, a felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik. Az elbírálás szempontja a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi 

eredmény.  
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): A szakmákkal kapcsolatos egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés szükséges, amelyet tanévkezdésig kell igazolni. 
 

ÉASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola 
OM azonosító: 033699/030 

Vezető neve: Ferdinánd Tibor László 
Pályaválasztási felelős neve: Molnár János 

Iskola címe: Északi Agrárszakképzési Centrum Lippai János  
Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola 

Iskola telefonszáma: 42/403-750 
E-levél: iskola@lippai-nyh.hu Honlap: www.lippai-nyh.hu 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

3012 
MEZŐGAZDASÁG ÉS 

ERDÉSZET 
5 év angol/német 

Képzés helyszíne:  
Nyíregyháza 

Választható szakmairányok: 
Dísznövénytermesztő, 

virágkötő 
Zöldségtermesztő 

Gyümölcstermesztő 
Gyógynövénytermesztő 
Parképítő és fenntartó 

Kertésztechnikus 32 

3013 
MEZŐGAZDASÁG ÉS 

ERDÉSZET 
5 év angol/német 

Képzés helyszíne:  
Nyíregyháza 

Választható szakmairányok: 
növénytermesztő 

állattenyésztő 

Mezőgazdasági 
technikus 

32 
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Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

3002 
MEZŐGAZDASÁG ÉS 

ERDÉSZET 
3 év angol/német 

Képzés helyszíne: 
Nyíregyháza 

Választható szakmairányok: 
növénytermesztő 

állattenyésztő 
lovász 

Gazda 32 

3003 
MEZŐGAZDASÁG ÉS 

ERDÉSZET 
3 év angol/német 

Képzés helyszíne: 
Nyíregyháza 

Kertész 32 

3004 
MEZŐGAZDASÁG ÉS 

ERDÉSZET 
3 év angol/német 

Képzés helyszíne: 
Nyíregyháza 

Mezőgazdasági 
gépész 

32 

3102 
MEZŐGAZDASÁG ÉS 

ERDÉSZET 
3 év angol/német 

Képzés helyszíne: 
Tiszabercel 

Választható szakmairányok: 
növénytermesztő 

állattenyésztő 
lovász 

Gazda 32 

3103 
MEZŐGAZDASÁG ÉS 

ERDÉSZET 
3 év angol/német 

Képzés helyszíne: 
Tiszabercel 

Kertész 32 

3091  1 év angol/német 
Képzés helyszíne: 

Nyíregyháza 

Orientációs 
osztály 

„0. évfolyam” 
32 

 

Kollégiumi férőhely: Nyíregyháza kollégiumaiban 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Alap-tevékenységünkhöz tartozik a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók nevelése-oktatása is. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.):  
Intézményük saját tanüzemekkel rendelkezik, ahol állattarttenyésztési, növénytermesztési, géptani-gépüzemeltetési 
gyakorlatok folynak.  
 
A tanult szakmához kapcsolódóan, az előzetes ismeretek beszámításával az alábbi szakképesítések megszerzésére van 
lehetőség: - Állatorvosi asszisztens, - Biogazdálkodó,- Dísznövénykertész, - Fakitermelő, - Méhész, - Mezőgazdasági 
gépjavító, - Virágkötő és virágkereskedő, - Zöldség és gyümölcstermesztő. 
 
Tanulóink az alapképzés időszakában – tanulmányi eredményüktől függően - szakképzési ösztöndíjban részesülnek; a 
szakmai képzés időszakában a gyakorlati képzéshez kapcsolódóan tanulószerződést vagy szakképzési munkaszerződést 
köthetnek. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.):  
felvétel a tanulmányi eredmények alapján 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): A beiratkozáshoz egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 
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ÉASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

OM azonosító: 033699/23 
Vezető neve: Gerják József 

Pályaválasztási felelős neve: Paládi Zoltán 
Iskola címe: 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. 

Iskola telefonszáma: 06-42-550-002 
E-levél: titkar@vayadam.hu  Honlap: www.vayadam.hu  

 

Technikum (Érettségi vizsgával + technikusi vizsgával zárul) 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

2314 Mezőgazdaság és 
erdészet ágazat 

5 év angol, német Agrár pályára 
felkészítő képzés 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

40 fő 

2313 
 

Mezőgazdaság és 
erdészet ágazat 

5 év angol, német Agrár pályára 
felkészítő képzés 

Mezőgazdasági 
technikus 

40 fő 

2361 Rendészet és 
közszolgálat ágazat 

5 év angol, német Rendőri pályára 
felkészítő képzés 

Közszolgálati technikus 36 fő 

 

 

Szakképző iskolai képzés (Szakmai vizsgával zárul + 2 év alatt érettségi szerezhető) 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

2304 Agrár gépész 
ágazat 

3 év angol, 
német 

T kategóriás jogosítvány. A 
mezőgazdaságban alkalmazott 

erő- és munkagépek, önjáró 
betakarítógépek, mezőgazdasági 
rakodógépek napi és időszakos 

karbantartását elvégzi, 
üzemelteti. 

Mezőgazdasági 
gépész 

66 fő 

2324 Élelmiszeripar 3 év angol, 
német 

Falusi vendégfogadás, 
vendéglátás, idegenforgalom, 

tejtermék előállítás, sajt és túró 
készítés, zöldség, 

gyümölcsfeldolgozás 

Kistermelői 
élelmiszer előállító 

33 fő 

2342 Vendéglátóipar 3 év angol, 
német 

A korszerű vendéglátás, a 
vendégek elvárásainak 
megfelelő ételválaszték 

kialakítása és elkészítése, az 
elkészített ételek megfelelő 

minőségi színvonalon történő 
tálalása 

Szakács 33 fő 

 
Kollégiumi férőhely: 300 fő 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Az iskola tevékenységébe tartozik az SNI-s és BTMN-es tanulók integrált 
nevelése. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
- Választható fakultációs tantárgy: érettségi tantárgyak. 
- Választható sportfoglalkozások: futball, atlétika, kézilabda, kosárlabda, torna, önvédelmi sport, lövészet. 



 

23 

 

- Minden évben lehetőség nyílik tanulóinknak a franciaországi Masseube városában található St. Christophe 
gimnáziumban tölteni 1 évet. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 
Felvételi vizsgát nem tartunk. A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai eredmények (7. év vége, 8. félév) alapján 
történik. Kollégiumi elhelyezés biztosított. 
 
 

ÉASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 
OM azonosító: 520109 

Vezető neve: Dr. Rubi Ferenc 
Pályaválasztási felelős neve: Hajcsák Árpádné 

Iskola címe:4400 Nyíregyháza Semmelweis u. 15. 
Iskola telefonszáma: 06-42/433-425 

E-levél: suli@westsik.sulinet.hu 
Honlap: www.westik.sulinet.hu 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

 
0434 

 
Élelmiszeripar 

 
5 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
10. évfolyam végén 

Sütő- és cukrászipari 
technikus 

5 0721 0513 

 
33 

 
0434 

 
Élelmiszeripar 

 
2 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Érettségi vizsga 

Sütő- és cukrászipari 
technikus 

5 0721 0513 

 
33 

 
0433 

 
Élelmiszeripar 

 
5 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
10. évfolyam végén 

 
Húsipari technikus 

5 0721 0509 

 
33 

 
0432 

 
Élelmiszeripar 

 
5 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
10. évfolyam végén 

 
Élelmiszeripari 

gépésztechnikus 
5 0721 0504 

 
33 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

 
0441 

 
Turizmus -

vendéglátás 

 
3 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
9. évfolyam végén 

 
Cukrász 

4 1013 2301 

 
28 

 
0426 

 
Élelmiszeripar 

 
3 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
9. évfolyam végén 

 
Pék-cukrász 
4 0721 0512 

 
28 

 
0425 

 
Élelmiszeripar 

 
3 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
9. évfolyam végén 

 
Pék 

4 0721 0511 

 
56 
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0423 Élelmiszeripar 3 év  
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
9. évfolyam végén 

Hentes és 
húskészítmény készítő 

4 0721 0508 

 
28 

 
0421 

 
Élelmiszeripar 

 
3 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
9. évfolyam végén 

 
Édességkészítő 

4 0721 0502 

 
28 

 
0427 

 
Élelmiszeripar 

 
3 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
9. évfolyam végén 

Élelmiszeripari 
gépkezelő 

4 0721 0505 
 

 
28 

 
0422 

 
Élelmiszeripar 

 
3 év 

 
Angol 
Német 

Csoportbontás 
Ösztöndíj 

Szakosodás a 
9. évfolyam végén 

Tartósítóipari termék-
készítő 

4 0721 0516 

 
16 

 

Kollégiumi férőhely: Biztosított 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. Fejlesztő pedagógust biztosítunk. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Felvételi vizsga nincs. Felvétel 
a tanulmányi eredmények és szóbeli meghallgatás alapján. 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
 
 

Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium 
OM azonosító:033668 

Vezető neve: Fodorné Nyiregyházi Edit 
Pályaválasztási felelős neve: Somlainé Lengyel Anna 
Iskola címe:4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 12. 

Iskola telefonszáma: 44/345-236 
E-levél: ebirgk@gmail.com  Honlap: ebirag.hu    

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 Általános tagozat 4 év angol, 
német 

 20 

 
Az intézmény különlegessége, specialitása:  
Nyugodt, családias légkörben foglalkozunk diákjaink szellemi, testi-lelki nevelésével.  
Nagy gondot fordítunk a nyelvi készségek, matematikai, logikai képességek fejlesztésére, így ezeket a tárgyakat 
magasabb óraszámban tanítjuk.  
Minden tárgyból és minden évfolyamon indítunk szakköröket.  
Igény szerint közép és emelt szintű érettségire készítjük tanítványainkat tanórai keretek között, és akár egyéni 
foglalkozás keretében is kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozást. 
Művészeti nevelés keretében sajátíthatják el diákjaink a társas táncok alaplépéseit.  
A tanulmányi munkát havi ösztöndíjjal és a tanév végén értékes ajándékokkal, táboroztatással jutalmazzuk.  
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A gimnázium nyári nyelvtanfolyamokat szervez, ahol a diákok nyelvvizsgára és előrehozott érettségi vizsgára 
készülhetnek, amit az intézmény finanszíroz.  
 
Rendszeresen veszünk részt országos és az egyházi középiskolák által szervezett tanulmányi versenyeken.  
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai:  
Az intézmény nem szervez felvételi vizsgát. A 7. tanév végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények alapján felvételt 
nyernek azok a tanulók, akiknek tanulmányi átlaga legalább a közepes szintet eléri a következő tantárgyakból: magyar 
nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz, fizika, kémia. A tanulmányi eredményekből 
összeállított rangsor alapján dönt az intézmény, a felvételről. 

 
 

Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító:033646 

Vezető neve: Iszák Tibor 
Pályaválasztási felelős neve: Bakosné Balogh Andrea 

Iskola címe: 4900 Fehérgyarmat Kiss Ernő u. 3. 
Iskola telefonszáma: 06-44/510-055 

E-levél: dfg@deakgimi.hu Honlap: www.deakgimi.hu 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ  
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 nyelvi előkészítő 
évfolyam 

4+1 év angol, 
német 

Angol nyelv oktatása heti 15, német nyelv 
oktatása heti 3 órában. 

14 

0002 nyelvi előkészítő 
évfolyam 

4+1 év német, 
angol 

Német nyelv oktatása heti 15, angol nyelv 
oktatása heti 3 órában. 

14 

0003 általános tantervű 4 év angol, 
német,  

Önvédelem, speciális társadalmi ismeretek, 
belügyi rendészeti fakultáció, szakmai angol 

nyelv oktatása. 

14 

0004 általános tantervű 4 év angol, 
német,  

Honvéd kadét: honvédelmi jellegű szabadidős 
foglalkozások, honvédelmi alapismeretek 

oktatása, tanulmányi ösztöndíj lehetősége 3,5 
átlag felett 

14 

0005 általános tantervű 4 év angol 
német 

Természettudományos tárgyak emelt szintű 
oktatása: matematika-fizika-informatika. 

14 

0006 általános tantervű 4 év angol 
német 

Természettudományos tárgyak emelt szintű 
oktatása az Öveges-laborban: biológia-kémia. 

14 

0007 általános tantervű 4 év angol 
német 

Általános tantervű képzés, érettségire 
felkészítő tantárgyak oktatása 

28 

0008 nyolcosztályos 8 év angol, 
német 

nyolcosztályos tehetséggondozó képzés 28 

 

Kollégiumi férőhely: Az intézmény jól felszerelt kollégiumában 130 férőhely biztosított. A kollégiumba jelentkezők 
számára az elhelyezés ingyenes, lehetőség van kedvezményes étkezés igénybe vételére a kollégium saját ebédlőjében. 
A tanulást elősegíti 15 számítógéppel felszerelt tanterem és a kollégium könyvtára 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása: igen, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulókat fogadunk. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.) Az intézmény az Európa 
Unió nagykövetiskolája, pályázatot nyújtottunk be a Magyarország Kormánya által a 9., 11. évfolyamosok számára 
meghirdetett kéthetes nyári nyelvtanulási programra, továbbá lengyelországi partneriskolai program keretében 
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lehetőséget biztosítunk tanulóinknak lengyelországi kirándulásokon való részvételre, szociálisan rászoruló, 
kiemelkedően tehetséges tanulóinknak lehetőségük van pályázati úton a második nyelvvizsga ingyenes megszerzésére. 
Emelt szintű érettségire történő felkészítés a 11-12. évfolyamon a négy kötelező és két választott tantárgyból (magyar 
nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol, német, informatika, biológia, kémia, földrajz, fizika) a tanulók igénye 
szerint. 
 
További információkat iskolánk honlapján (www.deakgimi.hu) és közösségi oldalán (www.facebook.com/fgydfgk) 
találnak. Emelt szintű érettségire történő felkészítés a 11-12. évfolyamon a négy kötelező és két választott tantárgyból 
(magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol, német, biológia, kémia, földrajz, fizika) a tanulók igénye 
szerint. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Felvételi vizsga van, a 
központi felvételi eredménye illetve, az általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei /irodalom, 
nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv/ és esetleges megyei/országos szintű versenyeredményei alapján kerül 
összeállításra a felvételi rangsor.  
A nyolcosztályos képzés esetén a felvételi rangsor a központi felvételi eredménye, a 3. osztály év végi és a 4. osztály 
félévi irodalom, nyelvtan, matematika eredményei, valamint esetleges megyei/országos szintű versenyeredményei 
alapján kerül összeállításra. 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): a belügyi rendészeti és a honvéd kadét képzésen az intézményben 
szervezett sport és testnevelés alkalmassági. 

 
 

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító: 033648 

Igazgató: Bíró Gábor 
Pályaválasztási felelős: Csörszné Tar Enikő, Nyakóné Kántor Mária, Tóth Tamás 

Iskola címe: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. 
Telefon/fax: 06-45-410-045 

E-mail: besiposta@gmail.com Honlap: www.besi.hu 
 

Gimnáziumi osztályok 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Választható nyelv 
Egyéb információ 

(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 
Felvehető 

létszám 

0001 Arany János 
Tehetséggondozó 

Program 

az első évben csak az angol 
kötelező, később a második 

idegen nyelv a francia, 
német, orosz nyelvek közül 

választható 

5 évfolyamos oktatás 
országosan egységes speciális 

tanterv alapján 

34 

0002 kiemelt idegen nyelvi 
képzés 

kötelező angol és német 
nyelv, első idegen nyelv 
angol haladó, második 

idegen nyelv német kezdő 

4 évfolyamos képzés emelt 
óraszámú idegen nyelv 

órákkal mindkét nyelvből 

30 

0003 általános humán 
irányultság 

kötelező két idegen nyelv 
tanulása az angol, francia, 

német, orosz nyelvek közül 

4 évfolyamos emelt szintű 
oktatás magyar nyelv és 
irodalomból, valamint 

történelemből 

15 

0004 emelt szintű angol 
nyelv 

az első idegen nyelv az 
angol, a második a francia, 
német, orosz nyelvek közül 

választható 

4 évfolyamos emelt szintű 
oktatás angol nyelvből 

haladók számára 

15 

0005 emelt szintű 
matematika 

kötelező két idegen nyelv 
tanulása az angol, francia, 

német, orosz nyelvek közül 

4 évfolyamos emelt szintű 
oktatás matematikából 

30 
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0006 általános 
természettudományos 

irányultság 

kötelező két idegen nyelv 
tanulása az angol, francia, 

német, orosz nyelvek közül 

4 évfolyamos emelt szintű 
oktatás biológiából és 

kémiából 

30 

0007 általános tantervű kötelező két idegen nyelv 
tanulása az angol, francia, 

német, orosz nyelvek közül 

4 évfolyamos oktatás a 
kötelező érettségi tárgyakból 

magasabb óraszámmal 

30 

6 osztályt indítunk az alábbiak szerint: 
1 AJTP szerint működő 5 évfolyamos osztály 
1 kiemelt idegen nyelvi osztály (4 évfolyamos) 
l emelt szintű angol nyelvi és 1 humán irányultságú csoportból álló osztály  (4 évfolyamos) 
1 emelt szintű matematikai osztály (4 évfolyamos) 
1 emelt szintű természettudományos osztály (4 évfolyamos) 
1 általános tantervű osztály (4 évfolyamos) 
 
Kollégiumi férőhely: van. 
 
Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni? 
A felvételi követelmények az SNI-s tanulókra is vonatkoznak. A gimnáziumi nevelés-oktatás feladata a sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált nevelés-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők). A 
felvételi vizsgával kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXX. törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak 
érvényesek. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.) 
Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyetlen Minősített Tehetséggondozó Műhely, Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont. ECDL vizsgaközpont, DEXAM nyelvvizsgahely.  
 
Képzéseink a következők: 
Emelt szintű humán képzés: 
A humán területen tanulók magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből emelt szintű oktatásban részesülnek. 
Az alapkövetelmények elsajátítása mellett képesek lesznek a kifejező és igényes megnyilatkozásra, a továbbtanulás és 
a munkába állás esetén is hasznosítani tudják majd megszerzett ismereteiket. Az emelt szintű humán képzés elvégzése 
többek között különböző bölcsész, jogi, pszichológiai, kommunikáció és média szakok biztos alapját képezheti. 
Emelt szintű természettudományos képzés: 
A természettudományos képzés során a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű biológia és kémia érettségire. 
A képzés során naprakész tudásra tehetnek szert a természettudományos tárgyakból. A korszerű természettudományos 
ismeretek elsajátítása hozzájárulhat a környezet- és egészségtudatos magatartás kialakításához. A képzés során szerzett 
ismeretek elősegíthetik a természettudományos felsőoktatási szakok sikeres elvégzését. 
Emelt szintű matematika képzés: 
Az emelt szintű matematika osztályba felvett tanulók a matematikai ismereteken túl olyan kompetenciákat is szereznek, 
amelyeknek valamennyi tantárgy elsajátításánál hasznát veszik, ezen kívül felkészülhetnek az emelt szintű matematika 
érettségire. A matematikából megszerzett tudás biztos alapját képezheti műszaki, közgazdasági és egyéb 
tanulmányoknak. 
Négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés 
Az emelt szintű nyelvi osztályokba járó tanulók - megfelelő szorgalom esetén - az adott nyelvből középfokú (B2 szintű) 
nyelvi ismeretekhez jutnak, sikeresen felkészülhetnek az emelt szintű érettségire angol nyelvből.  A tanulók idegen 
nyelvi kommunikációs készségeinek fejlesztését anyanyelvi lektor segíti. 
Négy évfolyamos kiemelt idegen nyelvi képzés 
Emelt óraszámú angol és német nyelvi képzés. Az osztály tanulói mindannyian első idegen nyelvként angolt haladó 
szinten, második idegen nyelvként kezdő szinten német nyelvet tanulnak, az első idegen nyelv esetében- megfelelő 
szorgalom esetén- C1(felsőfokú), a második nyelv esetében legalább B2(középfokú) szintű nyelvi ismerethez juthatnak. 
A kiemelkedő nyelvtudású tanulók üzleti angol nyelvi ismeretekkel gazdagodhatnak. 
Általános tantervű osztály: A tanulók a kötelező érettségi tantárgyakból kapnak alapos felkészítést, majd 11. és 12. 
évfolyamon lehetőségük van az általuk választott tantárgy(ak)ból emelt szintű vizsgákra való felkészítő foglalkozásokon 
részt venni. 
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Arany János Tehetséggondozó Program 
Az öt évfolyamos programba az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghatározott feltételek teljesítésével, pályázat 
útján lehet bekerülni. A Program sikeres teljesítése esetén a tanulók B2 (középfok) szintű nyelvismeretre, ECDL 
vizsgabizonyítványra, B kategóriás jogosítványra tehetnek szert, valamint alaposan felkészülhetnek a felsőoktatásba 
való eredményes bejutásra a komplex módon történő tehetséggondozásnak köszönhetően. Kollégiumi jogviszony 
létesítése kötelező. 
 
Egyéb információk: 
Tanulóinkat a 11. és 12. évfolyamon emelt szintű érettségi vizsgákra készítjük. Valamennyi tantárgyból választhatnak 
emelt szintű érettségi előkészítő foglalkozásokat.  
Az emelt szintű képzések a kiemelt tantárgy(ak)ból már a 9. évfolyamtól kezdődően az emelt szintű érettségire 
készítenek fel.  
Infrastruktúra tekintetében Smart School tanterem, idegen nyelvi labor, természettudományos labor, CNC labor és 
Atlétikai Centrum (fedett futófolyosó, konditerem, kültéri kondipark, rekortán futópálya és futballpálya) áll a tanulóink 
rendelkezésére. 
Javasoljuk, hogy az idegen nyelvek egyike az általános iskolában megkezdett nyelv legyen. 
Kollégiumi elhelyezést korlátozott számban, menzát igény szerint biztosítunk. 
 
Intézményünk pedagógiai programjának kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés, melyből következően olyan 
tanulókat látunk szívesen, akik a korszerű életvezetés hívei. 
 
Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? írásbelit igen, az idegen nyelvi képzésekre jelentkezőknek angol nyelvből felvételi 
elbeszélgetést tartunk. A felvételi elbeszélgetés tervezett időpontja: 2021. március eleje. 
Felvételi vizsga időpontja: 
Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja a 9. évfolyamra jelentkezők és az Arany János Tehetséggondozó 
Programba jelentkezők számára: 2021. január 23. 10.00h (gyülekezés 9.30-kor az iskola aulájában). 
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó 
speciális eljárási, elbírálási szabályokat a Nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 4.§-a,  illetve. 51.§-a tartalmazza. 
Alapos ok esetén 2021. január 28-án 14.00h kezdettel, a központilag meghatározott pótnapon is lehet vizsgázni. Az ilyen 
igényt kérjük telefonon jelezni. 
Az elért eredményekről 2021. február 8-ig értesítjük a tanulókat, akik már az elért eredmények ismeretében állítják ki 
jelentkezési lapjaikat, melyeket az általános iskola 2021. február 19-ig juttat el a középiskolákba, illetve a Felvételi 
Központba. 
Felvételi vizsga módja: 
Az intézmény az általános felvételi eljárást megelőző – országosan egységes követelmények szerinti, központilag kiadott 
feladatlapok alapján – írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. 
A tanulók a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára az általános iskolákban, a központilag kiadott jelentkezési lapon 
jelentkezhetnek. 
A maximálisan elérhető pontszám 180, mely a magyar nyelvi és a matematika központi írásbelin elért pontokból (100 
pont), továbbá a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz 
tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak (80 pont) összegéből számítandó. 
A képzésekre jelentkező tanulók rangsora a felvételi vizsgán elért eredmények és az általános iskolából hozott 7. osztály 
év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai alapján készül. 
Az általános iskola a jelentkezési lapokat 2020. december 4-ig juttatja el a választott középiskolákba. Eddig az időpontig 
indokolt esetben elfogadunk közvetlenül a szülőtől származó jelentkezési lapot is. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a pályázatban megjelölt intézménybe kell a 
jelentkezési lapot benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2020. december 11. 
A Programba jelentkező tanulók 2021. január 22-23-24-én felvételi beválogatáson is részt vesznek. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programban egy a felvételi beválogatás sajátosságaiból adódó speciális pontszámítási 
módszert alkalmazunk. 
2021. február 10-ig az intézmény az Arany János tehetséggondozó Programra benyújtott pályázatok eredményéről 
értesíti az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. Az intézmény a jelentkezők felvételi 
jegyzékét 2021. március 16-án hozza nyilvánosságra. A felvételről vagy elutasításról 2021. április 30-ig küldünk értesítést 
a jelentkezőnek és általános iskolájának.  
A felvételi vizsga követelményei: 
Az írásbeli vizsga követelményeiről, a korábbi évek feladatsorairól az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján lehet 
tájékozódni. 
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Kisvárdai SZC Ady Endre Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 203043/005 

Vezető neve: Bokor László Lajos 

Pályaválasztási felelős neve: Gaál Károly 

Iskola címe: 4765 Csenger, Honvéd út 5. 

Iskola telefonszáma: 06-44/520-126 

E-levél: csengerady586@gmail.com 

Honlap: www.ady-csenger.sulinet.hu 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

5010 Idegen nyelv-
informatika 

4 év angol/ 
német 

emelt szintű nyelvi – informatikai képzés 26 fő 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

5020 Rendészet, 
közszolgálat 

5 év angol/ német ösztöndíj érettségi bizonyítvány, 
technikus képesítés 

26 fő 

5030 Sport 5 év angol/ német ösztöndíj érettségi bizonyítvány, 
sportedző 

26 fő 

 

Szakgimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési idő Egyéb információ (megszerezhető 
gyakorlati ismeretek) 

Felvehető 
létszám 

5100 Pedagógia 4 év érettségi után megszerezhető 
pedagógiai munkatárs 

26 
 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

5040 Kreatív 
Bőrtermékkészítő 

szakmacsoport 

3 év német ösztöndíj Cipőkészítő 16 fő 

5050 Építőipar 3 év német ösztöndíj Kőműves 16 fő 

5060 Építőipar 3 év német ösztöndíj Burkoló 16 fő 

5070 Turizmus-vendéglátás 3 év angol ösztöndíj Pincér-vendégtéri 
szakember 

16 fő 

5080 Turizmus-vendéglátás 3 év német ösztöndíj Szakács 16 fő 

5090 Élelmiszeripar 3 év német ösztöndíj Pék 16 fő 

Kollégiumi férőhely: 115 fő a kollégiumi férőhelyeink száma, minden jelentkező számára biztosítunk kollégiumi ellátást. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): tagintézményünkbe felvételt nyerhetnek a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelésű igényű gyermekek. Kérjük a jelentkezési laphoz mellékeljék a szakvéleményt! 
  
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): robotika szakkör, 
digitális alkotóműhely, labdarúgás sportkör, lövészet szakkör, irodalmi színpad, emelt szintű érettségi felkészítők, 
versenyeztetés, testvériskolai bel- és külföldi kapcsolatok 
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A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Nincs felvételi vizsga, a 
tanulmányi eredmények: a 7. év végi és a 8. évfolyam félévi tanulmányi átlaga alapján rangsoroljuk a tanulókat 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): A Rendészet és közszolgálat, illetve a Sport ágazati képzésre jelentkezők 
számára az orvosi alkalmassági vizsgálat, valamint a testnevelés képességfelmérésen való részvétel kötelező.  
 

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum 
OM azonosító: 203043/003 
Vezető neve: Macsi Gyula 

Pályaválasztási felelős neve: Kövesligetiné Biró Zsuzsánna 
Iskola címe: 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16. 

Iskola telefonszáma: 44/364-447 
E-levél: petofifgy@gmail.com Honlap: petofifgy.hu  

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítések 

Felvehető 
létszám 

0311 Gazdálkodás és 
menedzsment 

5 év angol, 
német 

A gyakorlati jellegű 
szakmai tantárgyak 
mellett a digitális 

kultúrát, az idegen 
nyelvet és a matematikát 

minden évfolyamon 
csoportbontásban 

oktatjuk. 
Ágazathoz kapcsolódó 
természettudományos 

tantárgy a földrajz, 
melyből érettségi vizsga 

is tehető. 

A 13. évfolyam végén a 
következő technikusi 

oklevelek szerezhetők: 
- 5 0411 09 01 azonosító 

számú Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző technikus 

 
vagy 

 
- 5 0411 09 02 azonosító 

számú Vállalkozási 
ügyviteli ügyintéző 

technikus 

32 fő 

0312 Informatika és 
távközlés 

5 év angol A gyakorlati jellegű 
szakmai tantárgyak 
mellett a digitális 

kultúrát, az idegen 
nyelvet és a matematikát 

minden évfolyamon 
csoportbontásban 

oktatjuk. 
Ágazathoz kapcsolódó 
természettudományos 

tantárgy a fizika, melyből 
érettségi vizsga is tehető. 

A 13. évfolyam végén a 
következő technikusi 

oklevelek szerezhetők: 
- 5 0613 12 03 azonosító 

számú Szoftverfejlesztő-és 
tesztelő technikus 

 
vagy 

 
- 5 0612 12 02 azonosító 

számú Informatikai 
rendszer-és alkalmazás-

üzemeltető technikus 

32 fő 

 

Kollégiumi férőhelyet a település gimnáziumának kollégiumában tudunk biztosítani. 

 

SNI és BTMN tanulók fogadása: SNI-s tanulók fogadásához az intézményben nincsenek meg a feltételek. 

 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.) 

- nagy figyelmet fordítunk a 9. évfolyamos tanulók felzárkóztatására; 
- magas színvonalú szakmai képzésünk révén eredményesen készítjük fel diákjainkat a szakirányú továbbtanulást 

elősegítő tanulmányi versenyekre és emelt szintű érettségi vizsgákra; 
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A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai: általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei 
               (magyar nyelv, irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem)  
 
Technikusi szakmáink rövid bemutatása: 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
Önállóan végzi a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatokat: könyvelési feladatokat 
lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi 
műveletek előkészítésében, lebonyolításában. 
Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik precízek, pontosak a feladatok elvégzésében, akiket érdekelnek a gazdasági 
folyamatok és szeretik a gyakorlatias feladatokat. 
Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző 
Végrehajtja a vállalkozás ügyviteli feladatait, kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, elkészíti a 
kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat. Vezeti a vállalkozás nyilvántartásait, 
rendezvényeket, programokat szervez. 
Ajánljuk azoknak a fiataloknak, akiket érdekel a vállalkozások működése, és szívesen látnak el ügyviteli, szervezési 
feladatokat. 
Szoftverfejlesztő és tesztelő 
Webes- és asztali alkalmazást tervez, fejleszt, tesztel és dokumentál. A programozási feladatokon túl adatbázisok 
tervezését és kezelését is elvégzi. Hatékonyan használja a csoportmunkát támogató szoftvereket. 
Ajánljuk azoknak, akiket a számítástechnikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok tökéletesítése, fejlesztése is 
érdekel. 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
Egy adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, 
valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. 
Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel az informatikai eszközök működtetése, karbantartása, és aki tud és szeret 
csapatban dolgozni. 

 
 

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium 
OM azonosító: 203043 

Vezető neve: Vass Levente 
Pályaválasztási felelős neve: Beresnyákné Bezzeg Petra 

Iskola címe: 4625 Záhony Kárpát út 4. 
Iskola telefonszáma: 06-45-525-056 

E-levél: titkarsag.zkando@gmail.com 
Honlap: www.zkando.hu 

 

 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

4001 Közlekedés és 
szállítmányozás 

5 év angol, 
német 

A tanuló ösztöndíjra 
jogosult. Az alapvizsga után 

két szakmairány 
választható: logisztika és 
szállítmányozás valamint 

vasúti árufuvarozás 

Logisztikai technikus 32 

4002 Közlekedés és 
szállítmányozás 

5év angol, 
német 

A tanuló ösztöndíjra 
jogosult. 

A közismereti órák mellet 
magas óraszámban 
szakmai tantárgyak 

oktatása. 

Vasútforgalmi 
szolgálattevő technikus 

32 
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4003 Gazdaság és 
menedzsment 

5 év angol, 
német 

A tanuló ösztöndíjra 
jogosult. 

A közismereti órák mellet 
magas óraszámban 
szakmai tantárgyak 

oktatása. 

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

16 

4004 Rendészet és 
közszolgálat 

5év angol, 
német 

A tanuló ösztöndíjra 
jogosult. Az alapvizsga után 

két szakmairány 
választható: rendészeti 

technikus és közigazgatási 
ügyintéző 

Közszolgálati technikus 32 

4005 Elektronika és 
elktrotechnika 

5 év angol, 
német 

A tanuló ösztöndíjra 
jogosult. 

A közismereti órák mellet 
magas óraszámban 
szakmai tantárgyak 

oktatása. 

Közlekedésautomatikai 
technikus 

16 

 

Kollégiumi férőhely: Kollégiumi elhelyezés biztosított 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): az intézmény integráltan oktat SNI-s és BTMN-es tanulókat 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
A tanulók érdeklődésüknek megfelelően többféle szakkör közül választhatnak: elsősegély, Lego robot, tömegsport 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 
Központi felvételi vizsga nincs. 
A jelentkezések elbírálása a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmény alapján történik. A tantárgyi osztályzatok közül 
a magyar, a történelem, a matematika, valamint az idegen nyelv tantárgyakból elért eredményeket vesszük figyelembe. 

 
 

Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskola 
OM azonosító: 203043/007 

Vezető neve: Somlyai Róbert 
Pályaválasztási felelős neve: Girászin János 

Iskola címe: 4900 Fehérgyarmat Iskola köz 2. 
Iskola telefonszáma: 06-44-510072 
E-levél: szakkepzofgy@gmail.com 

Honlap: http://www.moricz-fgy.sulinet.hu 
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb 
információ 

Megszerezhető szakképesítés Felvehető 
létszám 

7001 Turizmus-vendéglátás 5 év német  
Vendégtéri szaktechnikus 

5 1013 23 08 
32 

7002 Kereskedelem 5 év német  
Kereskedő és webáruházi 

technikus 
5 0416 13 03 

32 

 

 

 

 

http://www.moricz-fgy.sulinet.hu/
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Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb 
információ  

Megszerezhető szakképesítés Felvehető 
létszám 

7003 Fa- és bútoripar 3 év német  Asztalos 28 

7004 Gépészet 3 év német  Hegesztő 28 

7005 Épületgépészet 3 év német  Hűtő- és szellőzés rendszerszerelő 28 

7006 Kereskedelem 3 év német  Kereskedelmi értékesítő 28 

7007 Építőipar 3 év német  Kőműves 28 

7008 Turizmus-vendéglátás 3 év német  Pincér-vendégtéri szakember 28 

7009 Turizmus-vendéglátás 3 év német  Szakács 28 

 
Kollégiumi férőhely: Városunkban a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartása 
alatt működő 135 fős kollégium biztosítja a tanulók elhelyezését. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása: Igen 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): - 
 
Nyílt tanítási nap: Digitális formában valósul meg 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Felvételi vizsgát nem tartunk. 
A technikumi, valamint a szakképző évfolyamokra egységesen a felvételi rangsorolás alapja az általános iskolai 
bizonyítvány 8. félévi és 7. év végi összes tantárgyi osztályzat összege. 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
az összes szakmánál, valamint a vendégtéri szaktechnikus, pincér-vendégtéri szakember és a szakács szakmáknál 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés is szükséges. 
 

Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola 
OM azonosító: 203043 

Vezető neve: Csörsz Ferenc 
Pályaválasztási felelős neve: Szabó János 

Iskola címe: 4600 Kisvárda Mártírok útja 8. 
Iskola telefonszáma: 45/410-000 

E-levél: kszcrakoczi@gmail.com Honlap: www.rfkv.hu 
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0001 Specializált gép és 
járműgyártás 

 

5 angol, német egészségügyi 
alkalmassági 

gépjármű-mechatronikai 
technikus 

5 0716 19 04 

16 

0002 Sport 5 angol, német egészségügyi 
alkalmasság 

fitness-wellness instruktor 
5 1014 20 01 

16 

0003 Egészségügy 5 angol, német, 
orosz 

egészségügyi 
alkalmasság 

gyakorló ápoló 
5 0913 03 04 

32 

0004 Informatika és 
távközlés 

5 angol - informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 

technikus 
5 0612 12 02 

32 
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0005 Specializált gép és 
járműgyártás 

 

5 angol, német egészségügyi 
alkalmasság 

mechatronikai technikus 
54 523 04 

16 

0006 Sport 5 angol, német egészségügyi 
alkalmasság 

sportedző 
(labdarúgás)- sportszervező 

5 1014 20 02 

16 

0007 Turizmus- vendéglátás 5 angol, német, 
orosz 

egészségügyi és 
pályaalkalmasság 

szakács szaktechnikus 
5 1013 23 02 

16 

0008 Turizmus- vendéglátás 5 angol, német, 
orosz 

egészségügyi és 
pályaalkalmasság 

vendégtéri szaktechnikus 
5 1013 23 08 

16 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési idő Kötelező nyelv Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehet
ő létszám 

1001 Fa- és bútoripar 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

 

egészségügyi 
alkalmasság 

ösztöndíj 

asztalos 
4 0722 0801 

16 

1002 Építőipar 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

burkoló 
4 0732 06 03 

16 

1003 Kereskedelem 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

kereskedelmi 
értékesítő 

4 0416 13 02 

16 

1004 Gépészet 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

épület- és 
szerkezetlakatos 

4 0732 10 03 

16 

1005 Építőipar 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

festő, mázoló, 
tapétázó 

4 0732 06 05 

16 

1006 Gépészet 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

gépi és CNC 
forgácsoló 

4 0715 10 07 
 

16 

1007 Gépészet 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

hegesztő 
4 0715 10 08 

16 

1008 Építőipar 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

pályaalkalmasság 
ösztöndíj 

kőműves 
4 0732 06 08 

16 

1009 Kreatív 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

divatszabó 
4 0723 16 03 

16 
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1010 Élelmiszeripar 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

pék-cukrász 
4 0721 05 12 

32 

1011 Turizmus és 
vendéglátás 

3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

pályaalkalmasság 
ösztöndíj 

pincér-vendégtéri 
szakember 

4 1013 23 04 

16 

1012 Turizmus és 
vendéglátás 

3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

pályaalkalmasság 
ösztöndíj 

szakács 
4 1013 23 05 

16 

1013 Szociális 3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 
(választható) 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

szociális ápoló és 
gondozó 

4 0923 22 03 

16 

1014 Elektronika és 
elektrotechnika 

3+2 érettségi 
vizsgára felkészítő 

évfolyam 

angol/német/or
osz nyelv egyike 

egészségügyi 
alkalmasság, 

ösztöndíj 

villanyszerelő 
4 0713 04 07 

32 

 

Kollégiumi férőhely: a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium kollégiumában el tudunk helyezni fiúkat és 
lányokat  
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható enyhén értelmi 
fogyatékos, súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavarral küldő sajátos nevelési igényű tanulók 
ellátása  
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
Erasmus + pályázat, Digitális Alkotó Műhely, SMART School terem, tanműhelyek, Út a szakmához, Út az érettségihez 
pályázat  
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 
Központi felvételit nem tartunk. A tanulókat a tanulmányi eredmények alapján rangsoroljuk. 
Pontszámítás: 

Tantárgy 
Pontszám 

Összpontszám 
7. osztály év vége 8. osztály félév 

Irodalom 5 5 10 

Magyar nyelv 5 5 10 

Történelem 5 5 10 

Matematika 5 5 10 

Idegen nyelv 5 5 10 

Összesen: 25 25 50 
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Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium 

OM azonosító: 033649 
Vezető neve: Bobonka Gyula Miklós 

Pályaválasztási felelős neve: Tudlik Tiborné 
Iskola címe: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27. 

Iskola telefonszáma: 06-42-263-443 
E-levél: kozepiskola@nkgim.hu 
Honlap: www.koranyigimi.hu 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 Magyar-német két 
tanítási nyelvű tagozat 

1+4 év német 
angol 

Nyelvi előkészítő évben heti 22 óra német 
nyelvi óra, 9. a évfolyamtól matematika, 
földrajz, célnyelvi civilizáció, történelem 

oktatása német nyelven, anyanyelvű tanárok, 
közép és felsőfokú ÖSD és DSD nyelvvizsga 
helyben, külföldi továbbtanulás és külföldi 

nyári munka lehetősége, célnyelvi érettségi, 
ösztöndíj lehetőségek. 

32 

0002 Angol-informatika 
osztály 

1+4 év angol 
német 

A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulóknak 
heti 15 óra angol órájuk van. 9.c évfolyamtól 

heti 5 órában folytatják a diákok az angol 
nyelvet. Emelt óraszámú informatikai 

képzésben részesülnek. 

32 

0003 6 évfolyamos 
gimnáziumi osztály 

6 év német 
angol 

Az osztály emelt óraszámban, csoportbon-
tásban tanulja a magyar nyelv és irodalom, 

illetve a matematika tantárgyakat. A képzést 
teljesebbé teszi a magas óraszámú nyelvi 

oktatás. 

32 

0004 Humán-reál 
gimnáziumi osztály 

4 év német, 
angol 

Humán-reál vonalon, a magyar nyelv és 
irodalom vagy matematika 

tantárgyakból emelt óraszámú képzés 
csoportbontásban; első idegen nyelvből emelt 

óraszám. 

15 

0005 Dráma-osztály 4 év német 
angol 

francia 
 

A „drámás” képzés mindenekelőtt a 
kommunikációt helyezi középpontba. Szakmai 

tantárgyak: Színészmesterség, színház- és 
dráma-történet, színpadi mozgás, tánc, 

hangképzés, színpadi ének, beszéd-technika 
és művészi beszéd. 

15 

0006 Média-osztály 4 év német 
angol 

francia 
 

A digitális kompetencia valamint a média 
alapok megszerzésére irányul a képzés. 
Felkészítés középszinten sikeres média 

érettségi vizsga letételére. Az elmélet mellett 
a gyakorlati képzésre is lehetőség nyílik. 

15 

 

Kollégiumi férőhely: Minden felvett 7. és 9. osztályosnak kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása: külföldi tanulmányutak, ÖSD, DSD német nyelvvizsgahely, Language Cert 
vizsgahely,  NI iskola 
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Nyílt tanítási nap: 2020. november 17. (kedd) 9:00 (aktuális információk a nyílt napról a honlapunkon: 
www.koranyigimi.hu) 
 
Felvételi: Gimnáziumunkba a felvétel a tanulmányi eredmény alapján rangsor felállításával történik. 
 
Dráma-osztályban készségfelmérő van. 
3 vers, vagy próza, vagy monológ 
– 1 népdal 
– 1 bármilyen dal (hangszert, zenei alapot lehet hozni) 
– mozgás (a felvételire hozni kell  sportruhát és cipőt) 
– A gyakorlati felvételi egész napos 
– A gyakorlati felvételi rendje: 

 egyéni meghallgatás: bemutatkozás, a hozott vers, próza, vagy monológ bemutatása, utána instrukció szerint 
kell újra elmondani a szöveget, majd az ének következik 

 csoportos feladat: improvizációs gyakorlatok megvalósítása 4 fős csoportban 

 mozgás: mozgáskövetés, ritmusgyakorlatok, mozgás improvizáció különböző zenére 
– A jelentkező tanulók behívásának pontos időpontja az intézmény honlapján olvasható. 
 
A készségfelmérő idejéről külön értesítést nem küldünk! 
Készségfelmérő időpontja:  2021. március 01. (hétfő) 900     
Pótfelvételi időpontja:   2021. március 08. (hétfő) 900 

 
 

Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola 
OM azonosító: 201728 

Vezető neve: Májer Mária Ibolya 
Pályaválasztási felelős neve: Cserepes Sándor 

Iskola címe: 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 9. 
Iskola telefonszáma: 06-45/570062 

E-levél: lonyay@lonyay.hu Honlap: www.lonyay.hu  
 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ  Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0012 Kereskedelem 5 év angol, német 
Útravaló 

ösztöndíjprogram, 
szakképzési ösztöndíj 

Kereskedő és 
webáruházi technikus 

14 

0013 Turizmus-vendéglátás 5 év angol, német 
Útravaló 

ösztöndíjprogram, 
szakképzési ösztöndíj 

Vendégtéri 
szaktechnikus 

14 

0014 
Informatika és 

távközlés 
5 év angol, német 

Útravaló 
ösztöndíjprogram, 

szakképzési ösztöndíj 

Informatikai rendszer- 
és alkalmazás-

üzemeltető technikus 
28 

0015 
Rendészet és 
közszolgálat 

5 év angol, német 
Útravaló 

ösztöndíjprogram, 
szakképzési ösztöndíj 

Közszolgálati technikus 28 
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Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ  Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0021 Gépészet 3 év angol, német 

Útravaló 
ösztöndíjprogram, 

 +2 év érettségi, 
szakképzési ösztöndíj 

Épület- és 
szerkezetlakatos 

28 

0022 Kereskedelem 3 év angol, német 

Útravaló 
ösztöndíjprogram, 

 +2 év érettségi, 
szakképzési ösztöndíj 

Kereskedelmi 
értékesítő (eladó) 

25 

0023 Turizmus-vendéglátás 3 év angol, német 

Útravaló 
ösztöndíjprogram, 

 +2 év érettségi, 
szakképzési ösztöndíj 

Szakács 28 

0024 Turizmus-vendéglátás 3 év angol, német 

Útravaló 
ösztöndíjprogram, 

 +2 év érettségi, 
szakképzési ösztöndíj 

Cukrász 28 

0025 Turizmus-vendéglátás 3 év angol, német 

Útravaló 
ösztöndíjprogram, 

 +2 év érettségi, 
szakképzési ösztöndíj 

Pincér-vendégtéri 
szakember 

28 

0026 Gépészet 3 év angol, német 

Útravaló 
ösztöndíjprogram, 

 +2 év érettségi, 
szakképzési ösztöndíj 

Hegesztő 28 

0027 Élelmiszeripar 3 év angol, német 

Útravaló 
ösztöndíjprogram, 

 +2 év érettségi, 
szakképzési ösztöndíj 

Pék 28 

 

Kollégiumi férőhely: Kollégiumi férőhely biztosított minden tanuló részére. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulót. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): Külföldi szakmai 
gyakorlat lehetősége Finnországban. Fogyasztóvédelmi szakkör.  
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): A felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján történik (a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok alapján: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 
matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika). 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges.  
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Mátészalkai Esze tamás Gimnázium 
OM azonosító:033659 

Vezető neve: Lukács Bertalan 
Pályaválasztási felelős neve: Pálffyné Nagy Éva 

Iskola címe:4700 Mátészalka Kazinczy u. 7. 
Iskola telefonszáma: 44-502-625 

E-levél: eszegimi@gmail.com Honlap: www.etgimi.hu 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható nyelv Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 angol 4 év német, francia angol heti 5 órában 34 

0002 német 4 év angol, francia német heti 5 órában 34 

0003 matematika -fizika 4 év angol, német, 
francia 

matematika heti 5 órában fizika négy 
évig 

34 

0004 magyar-történelem 4 év angol, német, 
francia 

magyar heti 5 történelem heti 3-4 
órában 

34 

0005 biológia-kémia 4 év angol, német, 
francia 

mindkét tárgyból heti 3 óra négy éven 
át 

34 

0006 matematika-
történelem 

4 év angol, 
német francia 

matematika heti 5 órában, történelem 
heti 3-4 órában 

34 

 

Kollégiumi férőhely: biztosított 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása: látás- és hallássérült, mozgássérült, BTMN és SNI (dysgraphia, dyslexia és dyscalculia) 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.)  
Tehetséggondozás kiváló akkreditációval rendelkező tehetségpontban tanórán kívüli programokban elsősorban 
természettudományokból és idegen nyelvekből. Európai tehetségponti cím, ökoiskolai környezeti nevelés, külföldi 
kapcsolatok (rendszeres: Oberkochen- Németország, Nagykároly-Románia, eseti kapcsolat több partnerrel). 
Diákújság szerkesztése és iskolarádió, sportolási lehetőségek, közösségi szolgálat teljesítése több területen és 
helyszínen. 
 
Nyílt tanítási nap: helyett online bemutatkozás az iskola honlapján 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): A magyar-történelem és 
idegen nyelvi emelt óraszámú osztályokban magyarból, a biológia-kémia és matematika-fizika emelt óraszámú 
osztályokban pedig a matematikából megírt felvételit számítjuk be 50 %-ban,  a másik 50 %-ot a 7.év végi és 8. félévi 
osztályzatokból a következő tantárgyakból számítjuk  az osztályzatok összegeként: magyar, történelem, matematika, 
a tanult idegen nyelv és a természettudományi tantárgyak közül egy szabadon választott (biológia, kémia, földrajz, 
fizika.) 
 
Egyéb információk: www.etgimi.hu  és http://www.eszeslabor.hu 
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Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

OM azonosító: 203059 Feladatellátási hely kódja: 006 
Vezető neve: Kiss Zoltánné 

Pályaválasztási felelős neve: Hüséné Vonza Erzsébet 
Iskola címe: 4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9. 

Iskola telefonszáma: 42/281-297, fax: 42/510-136 
E-levél: szakkepzo@bethlennyirbator.hu 

Honlap: www.bethlen-nybt.sulinet.hu 
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0600 Szociális 5 év angol, német 
Út az érettségihez 
ösztöndíjprogram 

Kisgyermekgondozó, -
nevelő 

17 

0601 
Informatika és 

távközlés 
5 év angol, német 

Út az érettségihez 
ösztöndíjprogram 

Informatikai rendszer- 
és alkalmazás-

üzemeltető technikus 
17 

0602 Kereskedelem 5 év angol, német 
Út az érettségihez 
ösztöndíjprogram 

Kereskedő és 
webáruházi technikus 

17 

0603 
Rendészet és 
közszolgálat 

5 év angol, német 
Út az érettségihez 
ösztöndíjprogram 

Közszolgálati technikus 34 

0604 
Gazdálkodás és 
menedzsment 

5 év angol, német 
Út az érettségihez 
ösztöndíjprogram 

Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző 

34 

0605 Gépészet 5 év angol, német 
Út az érettségihez 
ösztöndíjprogram 

Gépésztechnikus 17 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0606 
Fa- és bútoripar 3 év német 

Út a szakmához 
ösztöndíjprogram 

Asztalos 16 

0607 Építőipar 3 év német 
Út a szakmához 

ösztöndíjprogram 
Burkoló 16 

0608 Kreatív 3 év német 
Út a szakmához 

ösztöndíjprogram 
Divatszabó 16 

0609 Gépészet 3 év német 
Út a szakmához 

ösztöndíjprogram 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
16 

0610 
Specializált gép- és 

járműgyártás 
3 év német 

Út a szakmához 
ösztöndíjprogram 

Karosszérialakatos 16 

0611 Kereskedelem 3 év német 
Út a szakmához 

ösztöndíjprogram 
Kereskedelmi 

értékesítő 
32 

0612 Épületgépészet 3 év német 
Út a szakmához 

ösztöndíjprogram 
Központifűtés- és 

gázhálózatrendszer-
szerelő 

16 

0613 
Rendészet és 
közszolgálat 

3 év német 
Út a szakmához 

ösztöndíjprogram 
Rendészeti őr 16 
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0614 Szociális 3 év német 
Út a szakmához 

ösztöndíjprogram 
Szociális ápoló és 

gondozó 
16 

0615 
Elektronika és 

elektrotechnika 
3 év német 

Út a szakmához 
ösztöndíjprogram 

Villanyszerelő 16 

0616 - 1 év német Szakképzési ösztöndíj Orientációs év 12 

 

Kollégiumi férőhely: 100 fő 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Szakértői bizottság véleménye alapján. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása: Az orientációs évfolyamra olyan fiatalokat várunk, akik még nem döntötték 
el, hogy milyen szakmát válasszanak; akiket a program a szüleikkel együtt segíti abban, hogy tudatosan válasszanak a 
tanulási életutak között. Ebben a képzésben 1 év alatt több szakmával megismerkednek, és olyan alapkészségeket, 
kompetenciákat fejlesztenek, melyek megalapozzák a szakképzésbe való bekapcsolódást. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): a jelentkezők rangsorolása 
az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredménye alapján történik. 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): 
A közszolgálati technikus és a rendészeti őr szakokra jelentkezők részére 2021. március 3-án (pótnap: március 10.) 
rendészeti alkalmassági vizsgát szervezünk. 
Minden szakmában egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
A jelentkezési laphoz kérjük csatolni: 

 Fénymásolatot a 8. osztályos státuszlapról (általános iskolai iskolaorvostól) az orvos aláírásával, pecsétjével ellátva 

 Tartós betegségről szóló igazolást 

 Oltásigazoló lapot 
 

Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 
OM azonosító:203059 

Vezető neve: Szabóné Lipkovics Ildikó 
Pályaválasztási felelős neve: Kelemenné Orosz Melinda 

Iskola címe: 4320 Nagykálló, Korányi F.  út  27. 
Iskola telefonszáma: 06-42/563-140; 06-30/408 5057 

E-levél: nagykallo.budai@gmail.com 
Honlap: https://bnaszki.sulinet.hu 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0501 Gazdálkodás és 
menedzsment 

5 angol vagy 
német 

tanulmányi ösztöndíj pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

17 

0502 Rendészet és 
közszolgálat 

5 angol vagy 
német 

tanulmányi ösztöndíj közszolgálati technikus 34 

0503 Turizmus-vendéglátás 5 angol vagy 
német 

tanulmányi ösztöndíj turisztikai technikus 17 

0504 Informatika és 
távközlés 

5 angol vagy 
német 

tanulmányi ösztöndíj informatikai rendszer- 
és alkalmazás-

üzemeltető technikus 

17 
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Szakgimnázium 

Belső 
kód 

Tanulmányi terület Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0505 Pedagógia 5 angol vagy 
német 

 Pedagógiai munkatárs 34 

 

Kollégiumi férőhely: Minden felvett diákunknak kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani az iskola mellett található 
kollégiumban. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása: 

 Külföldi szakmai gyakorlati lehetőség az Erasmus+ pályázat révén 

 A technikumi képzésre jelentkezők jogosultak: 

- a 9. évfolyamtól tanulmányi ösztöndíjra 
- az első szakma megszerzésekor egyszeri pályakezdési juttatásra 

 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai: A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tanulmányi eredmények átlaga 
készségtantárgyak nélkül. 
A rendészet és közszolgálat ágazatra jelentkezett tanulók esetén a felvételi eljárás az előbbiek mellett a következőkkel 
egészül ki: 

 Fizikai alkalmassági vizsgálat (részletes követelmények az iskola honlapján) 
 Orvosi alkalmassági vizsgálat (az iskola szervezi a felvételi napján) 
 Felvételi elbeszélgetés 

Felvételi időpontja: 2021. február 23-24. 
Pótfelvételi: 2021. március 01. 
(A jelentkező tanulók behívásának pontos időpontja az intézmény honlapján található majd.) 
 

Mátészalkai SzC Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 203059 

Vezető neve: Magyar János 
Pályaválasztási felelős neve: Fekete Gábor 

Iskola címe: 4700 Mátészalka, Baross László u. 9-11. 
Iskola telefonszáma: 06/44/312-657, 06/30/30/287-9567 

E-levél: iskola@maszik.sulinet.hu Honlap: www.derinet.hu 
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0201 Specializált gép- 
és járműgyártás 

5 év angol, 
német 

A negyedik év végén érettségi vizsga 
matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem tantárgyakból. 
Ötödik év végén idegen nyelv és emelt 

szintű szakmai érettségi vizsga + 
technikusi vizsga. A tanuló ötödik év 

végén kapja meg az érettségi és 
technikusi bizonyítványát. 

gépjármű-
mechatronikai 

technikus 

34 

0202 Szépészet 5 év angol, 
német 

A negyedik év végén érettségi vizsga 
matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem tantárgyakból. 
Ötödik év végén idegen nyelv és emelt 

szintű szakmai érettségi vizsga + 
technikusi vizsga. A tanuló ötödik év 

végén kapja meg az érettségi és 
technikusi bizonyítványát. 

kozmetikus 
technikus 

17 
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0203 Szépészet 5 év angol, 
német 

A negyedik év végén érettségi vizsga 
matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem tantárgyakból. 
Ötödik év végén idegen nyelv és emelt 

szintű szakmai érettségi vizsga + 
technikusi vizsga. A tanuló ötödik év 

végén kapja meg az érettségi és 
technikusi bizonyítványát. 

fodrász 17 

0204 Rendészet- és 
közszolgálat 

5 év angol, 
német 

A negyedik év végén érettségi vizsga 
matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem tantárgyakból. 
Ötödik év végén idegen nyelv és emelt 

szintű szakmai érettségi vizsga + 
technikusi vizsga. A tanuló ötödik év 

végén kapja meg az érettségi és 
technikusi bizonyítványát. 

közszolgálati 
technikus 

34 

0205 Turizmus- és 
vendéglátás 

5 év angol, 
német 

A negyedik év végén érettségi vizsga 
matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem tantárgyakból. 
Ötödik év végén idegen nyelv és emelt 

szintű szakmai érettségi vizsga + 
technikusi vizsga. A tanuló ötödik év 

végén kapja meg az érettségi és 
technikusi bizonyítványát. 

szakács 
szaktechnikus 

17 

0206 Turizmus- és 
vendéglátás 

5 év angol, 
német 

A negyedik év végén érettségi vizsga 
matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem tantárgyakból. 
Ötödik év végén idegen nyelv és emelt 

szintű szakmai érettségi vizsga + 
technikusi vizsga. A tanuló ötödik év 

végén kapja meg az érettségi és 
technikusi bizonyítványát. 

vendégtéri 
szaktechnikus 

17 

0207 Elektronika- és 
elektrotechnika 

5 év angol, 
német 

A negyedik év végén érettségi vizsga 
matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem tantárgyakból. 
Ötödik év végén idegen nyelv és emelt 

szintű szakmai érettségi vizsga + 
technikusi vizsga. A tanuló ötödik év 

végén kapja meg az érettségi és 
technikusi bizonyítványát. 

elektronikai 
technikus 

17 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0208 Fa- és bútoripar 3 év angol, német  asztalos 14 

0209 Fa- és bútoripar 3 év angol, német  kárpitos 14 

0210 Építőipar 3 év angol, német  festő, mázoló, tapétázó 28 

0211 Építőipar 3 év angol, német  ács 16 

0212 Építőipar 3 év angol, német  kőműves 28 

0213 Gépészet 3 év angol, német  hegesztő 14 

0214 Gépészet 3 év angol, német  ipari gépész 14 
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0215 Specializált gép- és 
járműgyártás 

3 év angol, német  karosszérialakatos 14 

0216 Kreatív 3 év angol, német  divatszabó 28 

0217 Egészségügyi technika 3 év angol, német  optikaitermék-készítő 14 

0218 Turizmus-vendéglátás 3 év angol, német  szakács 14 

0219 Rendészet és 
Közszolgálat 

3 év angol, német  rendészeti őr 14 

0220 Elektronika és 
elektrotechnika 

3 év angol, német  villanyszerelő 14 

0221 Orientáció 1 év angol, német   20 

 
A 2020/21-es tanévtől miden szakképzésben tanuló diák ösztöndíjra jogosult. A technikumi osztályba az első két 
évben ennek összege 8.000Ft., a szakképző iskolába 16.000Ft. Az ágazati vizsgát követően ennek összege a 
tanulmányi átlag alapján növekedhet. 
 
Kollégiumi férőhely: 75 fő 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek 
 
Nyílt tanítási nap: A COVID-19 járványügyi helyzet miatt az idei évben nem tartunk. Az intézményi szóróanyagokat a 
beiskolázási körzetben található intézmények részére eljuttatjuk. Amennyiben valamelyik általános iskola ezeken 
kívül igényt tart rá, kiküldjük távolabbi intézmények számára is. 
 
Az iskola honlapján (www.derinet.hu), illetve Facebook oldalán megtalálhatóak az intézményt, szakmákat bemutató 
leírások és kisvideók. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.):  
Technikum esetén: 
A jelentkezők rangsorolása magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, kémia, fizika tantárgyak 
általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményeinek átlaga alapján történik.  
Minden ágazat esetén egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, melyet a jelentkezési 
laphoz kérünk csatolni.  
 
Szakképző iskola esetén: 
a jelentkezők rangsorolása magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, kémia, fizika tantárgyak 
általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményeinek átlaga alapján történik Minden szakmában 
egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, melyet a jelentkezési laphoz kérünk 
csatolni.  
A választható szakmák képzését megfelelő létszámú jelentkezés esetén tudjuk biztosítani (min. 12 fő). A szakmai vizsga 
letételét követően a tanulóknak lehetőségük van két tanév alatt érettségi vizsgát szerezni nappali vagy esti tagozaton 
 
Orientáció esetén: 
a jelentkezők rangsorolása magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, kémia, fizika tantárgyak 
általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményeinek átlaga alapján történik. 
Az orientáció egy éves képzés arra ad lehetőséget, hogy azok a diákok, akik még nem döntötték el milyen irányban 
szeretnének továbbtanulni, betekintés nyerjenek több szakma rejtelmeibe és ezáltal el tudják dönteni a következő 
évben, hogy milyen szakirányon tanulnának tovább szívesen. 
 
 
 
 
 

http://www.derinet.hu/
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Mátészalkai SzC Gépészeti Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 203059 

Vezető neve: Nagy József 
Pályaválasztási felelős neve: Deme Endre 

Iskola címe: 4700 Mátészalka Kölcsey u. 12. 
Iskola telefonszáma: (44) 500-185 

E-levél: mszgepesz@gmail.com Honlap: www.gepeszeti.hu 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb 
információ 

Megszerezhető szakképesítés Felvehető 
létszám 

0301 
Informatika és 

távközlés 
5 év angol/német  

Informatikai rendszer-és alkalmazás-
üzemeltető technikus; 

Szoftverfejlesztő és – tesztelő 
technikus 

51 

0302 Gépészet 5 év angol/német  
Gépésztechnikus; 

Gépgyártás-technológiai technikus 
51 

0303 
Gazdálkodás és 
menedzsment 

5 év angol/német  
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

34 

0304 
Rendészet és 
közszolgálat 

5 év angol/német  
Közszolgálati technikus 

34 

0305 Egészségügy 6 év angol/német  Általános ápoló 34 

Kollégiumi férőhely: 120 fő 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): a KIFIR rendszerben leírtak szerint. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
 
Tehetséggondozás van fiúknak és lányoknak is labdarúgás, kézilabda sportágakban, énekkar, CNC és LEGO robot szakkör 
működik iskolánkban. 
 
Testvériskolai kapcsolat: Szentegyháza (Erdély) Gábor Áron Líceum 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem és idegen nyelv 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatokból képzett átlaga. 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges minden ágazat esetén. 
 

Mátészalkai SzC Kállay Rudolf Szakképző Iskola 
OM azonosító:203059 

Vezető neve: Péter István József 
Pályaválasztási felelős neve: Papp Istvánné 
Iskola címe:4320 Nagykálló, Kossuth út 8. 

Iskola telefonszáma: +36 42/263-435 
E-levél: nagykalloi@kallayszaki.hu Honlap: http://kallayszaki.hu/ 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0401 Gépészet 3 év angol, német  Hegesztő 14 

0402 Gépészet 3 év angol, német  Épület- és 
szerkezetlakatos 

14 
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0403 Építőipar 3 év angol, német  Bádogos 14 

0404 Építőipar 3 év angol, német  Kőműves 14 

0405 Kereskedelem 3 év angol, német  Kereskedelmi 
értékesítő 

14 

0406 Szociális 3 év angol, német  Szociális ápoló és 
gondozó 

14 

0407 Turizmus-vendéglátás 3 év angol, német  Szakács 28 

0408 Turizmus-vendéglátás 3 év angol, német  Pincér-vendégtéri 
szakember 

28 

 

Kollégiumi férőhely: biztosított 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): a szakértői határozat szerint integráltan oktatható tanulókat fogadjuk 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): szakember által 
irányított testépítő edzés 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 7. osztály év végi és 8. osztály 
félévi tanulmányi átlag alapján történik a rangsorolás, felvételi vizsgát nem tartunk 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): egészségügyi alkalmasság valamennyi szakmához szükséges, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges a hegesztő, szociális ápoló és gondozó, pincér-
vendégtéri szakember és szakács szakmák esetén. 
 
 

Nyíregyházi Arany János Gimnázium 
OM azonosító: 033666 

Vezető neve: Kantár Attila 
Pályaválasztási felelős neve: Kiss Lászlóné 

Iskola címe: 4400.Nyíregyháza, Ungvár stny. 22. 
Iskola telefonszáma: 06 42 512-822 

E-levél: iskola@aranyj-nyh.sulinet.hu 
Honlap: www.nyharany.hu 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

001 Nyolcosztályos 8 I.angol 
II.német, 

francia, olasz 

Az angol nyelv emelt óraszámban 30 

002 Négyosztályos 9. 
évfolyam angol nyelvi 

tagozat 

4 év I.  idegen nyelv 
haladó angol  

II.  idegen nyelv 
-német 

Az angol nyelvet heti 5. órában, a második 
idegen nyelvet 9. és 10. évfolyamon heti 3 

órában tanulhatják a diákok. 

16 

003 Négyosztályos 9. 
évfolyamon 

testnevelésképzés 

4 év I. idegen nyelv 
angol 

II. idegen nyelv 
olasz 

A Magyar Olimpiai Bizottság által (1-12. 
évfolyamokon) támogatott sportiskolai 

képzés, kiemelt sportág az úszás, fiú 
kézilabda, lány röplabda. 

16 

Kollégiumi férőhely: korlátozott számban 
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Felvételi vizsga módja: írásbeli, szóbeli, gyakorlati 

Központi írásbelire jelentkezési határidő: 2020. december 4. 

Központi felvételi (írásbeli, gimnázium) 2021. január 23. 10.00 

Pótló felvételi (írásbeli, gimnázium) 2021. január 28. 14.00 

Az írásbeli dolgozatok eredményeiről értesítés: 2021. február 8. 

A jelentkezési lapok beadása: 2021. február 19. 

Felvételi vizsga időpontja (szóbeli, gimnázium) 2021. február 24.(szerda) 11.00 
Pótló szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. február 26. (péntek) 12.00 

Gyakorlati vizsga időpontja (köznevelési) 2021. február 26. (péntek) 13.30 

Pótló gyakorlati vizsga időpontja (köznevelési) 2021.március 2. 14.00 

Adatlapok módosítása: 2021. március 22-23. 

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2021. március 16. 

Végleges felvételi jegyzék: 2021. április 23. 
A végleges felvételi eredményről szóló értesítés: 2021. április 30. 

 
Felvételi követelmények: 
Nyolcosztályos gimnázium 5. évfolyamára: Felvételi vizsga nincs, a felvétel alapja a 3.év végi és a 4 év félévi tanulmányi 
eredmények. 
Négyosztályos gimnázium 9. évfolyamára: Felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli meghallgatás, testnevelés 
alkalmassági vizsga és az általános tantervű magyar nyelvi és az általános tantervű matematika központi írásbeli 
feladatlapok alapján történik. 
 
Szóbeli vizsga: Angol tagozatos képzésre jelentkező tanulóknak angol nyelvből van. 
Követelményszint:  
Angol nyelven bemutatkozás és az alább megadott témakörök alapján 5-6 perces beszélgetés. 
Témák: Weather, Seasons, Our town, School, Free Time, House/Flat, Meals, Daily Routine, Holiday, Family. 
Szóbeli vizsga: Testnevelés emelt óraszámú képzésre jelentkező tanulóknak magyar irodalomból van. 
Követelményszint:  
Az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia elsajátításának mértéke. 
Formái: Bemutatkozás és egy szabadon választott műalkotás keltette hangulat, élmény, álláspont, értékelés kifejtése 
(pl. költészetben, szépprózában, színházi előadásban, filmben) 
 
Alkalmassági vizsga: Testnevelés emelt óraszámú képzésekre jelentkező tanulóknak testnevelésből van. 
Követelmény: 

1. helyből távolugrás 
2. tömött labdadobás hátra 
3. ingafutás 
4. torna (kézállás, fejállás) 
5. labdajátékok (két választható labdajáték) – átadások, átvételek, alapérintések, nyitások. 

A sportiskolai képzésre jelentkező diákoknak érvényes egészségügyi alkalmassági igazolást is kell hozniuk a gyakorlati 
alkalmassági vizsga időpontjára. Az egészségügyi alkalmassági igazolást az iskolaorvos is kiállíthatja. 
 
Törvényi szabályozás alapján a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumból jelentkező nyolcadik 
osztályos tanulóknak nem szervezhetünk felvételi vizsgát. Így az ő pontszámuk a hozott pontszám alapján kerül 
megállapításra. 
Ha a felvételi pontszámkeret pontazonosság miatt nem tölthető be egyértelműen, akkor a rangsor kerethatáron lévő 
azonos pontszámú tanulói közül előnyt élveznek a hátrányos helyzetűek, a nyíregyháziak és /vagy akiknek a testvére idejár. 
SNI-s tanulókkal kapcsolatos információk: 
Az intézmény előzetes megbeszélés alapján fogad BTMN-es és kisfokú beszéd-, hallás- és látássérült tanulókat. Az Nkt. 
51§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók esetében alkalmazott speciális értékelési szabályok: A tanuló 
határozatának megfelelően 

 ha tantárgyi minősítés hiányzik, akkor a nélküle kapott 100%-hoz viszonyítjuk a hozott pontok meghatározását, 

 ha az írásbeli felvételi vizsga alól kap mentességet, akkor a szóbeli 100%-os teljesítéséből számítjuk az írásbeli 
pontszámot is, 
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 ha a szóbeli vizsga alól kap mentességet, akkor az írásbeli felvételi vizsga %-os teljesítményéből számítjuk a 
szóbeli pontszámát, 

 ha a teljes felvételi vizsga alól kap mentességet, akkor a hozott pontszámát megduplázzuk 
További információk: 
Köznevelési sportiskolai képzés sajátossága: 
Az iskola hagyományosan kiemelkedő sportélete, versenyeredményei, szakellátottsága és a szakszövetségekkel való 
szoros kapcsolata révén utánpótlást biztosít a Nyíregyházi Sportcentrum szinte valamennyi sportágához. A MOB 
felmenő rendszerben, elsőtől tizenkettedik évfolyamig támogatja a mindennapos testedzés belső igényének 
kialakítását és a minőségi sportélet kiteljesítését.  
Intenzív sportági, edzési és versenyeztetési lehetőségek biztosításán túl az Arany DSE támogatásával egyéb sport- és 
szabadidős tevékenységek széles kínálatát nyújtjuk (pl. sí tábor, Arany Sportnap, Focigála, 24 órás úszás…). 
A város szakszövetségeiben szinte mindenhol megjelennek gyermekeink (pl. kerékpársport, sakk, küzdősportok, 
lövészet, mediball ...). 
A 4 éves sporttevékenység biztos tudást nyújt a közép- és emelt szintű érettségi vizsga, valamint a katonai, rendészeti 
és sport terület felsőfokú intézményekhez kapcsolódó elvárásokhoz. 
A kézilabda sportág fejlesztése a Kézilabda Akadémia keretein belül történik. 
Nyelvoktatás: 
Cél a gördülékeny kommunikáció, sikeres érettségi vizsgára, középfokú nyelvvizsgára felkészítés. Külföldi 
kapcsolataink lehetővé teszik az anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlást. 
A dráma tantárgy oktatásának célja a tantárgy eszközrendszerére, „játékos”, élvezetes feldolgozási formáira építve 
elsősorban az önismeret, önbizalom, empátia, tolerancia, határozottság személyiségjegyek és az együttműködési, 
kommunikációs készség fejlesztése. 
A színjátszás iránt érdeklődőknek elismert dráma szakkör biztosítja az önmegvalósítás színterét. 
5. és 9. évfolyamon az úszni még nem tudó diákoknak a saját uszodánkban úszás oktatásra, ill. szaktanári útmutatással 
tízujjas gépírástanításra van lehetőség. 
A 11. és 12. évfolyamon heti 3 -5 órában a diákok továbbtanulási szándékuknak megfelelően választanak tantárgyat.  
9. évfolyamtól a fiú kézilabda sportutánpótlás biztosítása valósul meg. 
Felvételiző általános iskolai tanulók felvételi pontjainak számítása:  
Az összpontszám az alábbi arányoknak felel meg: 

hozott pontszám: 
  (7. év végi és 8. 
félévi) 

25 % 
 nyelvi tagozaton 
25% 
testnevelés tagozaton 

(a beszámítható tantárgyak, magyar nyelv, 
magyar irodalom, matematika, 
történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz, 
idegen nyelv, informatika) 

írásbeli vizsga: 40 % 
10 % 

magyar nyelv  
matematika 

szóbeli vizsga: 25 % angol nyelven a nyelvi tagozaton 
magyar nyelven a testnevelés tagozaton 

Sportiskolai képzésre jelentkezés esetén sikeres sport alkalmassági vizsga szükséges a felvételhez, de a felvételi 
pontszámot az alkalmassági vizsga nem befolyásolja. 
 

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium 

OM azonosító: 033667 
Vezető neve: Dr. Komáromi István 

Pályaválasztási felelős neve: Kis Szabolcs igazgatóhelyettes 
Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 12. 
Iskola telefonszáma: 42/599-415, 42/444-113 

E-levél: eotvos@nye.hu Honlap: www.eotvos.nye.hu 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 8 évfolyamos 
gimnáziumi képzés 

8 év Angol, 
francia, 
német 

Emelt szintű képzés idegen nyelvből (heti 5 
óra), illetve választható matematika 

tehetséggondozás (heti 4+1 óra). 

32 
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0002 4 évfolyamos 
gimnáziumi képzés 

Matematikából emelt 
szintű oktatás, mellé 
választható digitális 
kultúra vagy fizika 

specializáció. 

4 év Angol, 
francia, 
német, 

olasz, orosz 

Heti 5-6 óra matematika és heti 3 óra digitális 
kultúra (informatika) vagy 3-4 óra fizika – 

felkészítés emelt szintű érettségire, műszaki, 
illetve természettudományos felsőoktatási 

tanulmányokra. 

16 

0003 4 évfolyamos 
gimnáziumi képzés 

Biológia-kémia emelt 
óraszámú oktatás. 

4 év Angol, 
francia, 
német, 

olasz, orosz 

Kémiából és biológiából összesen heti 6 óra – 
felkészítés emelt szintű érettségire, orvosi, 

agrár, illetve természettudományos 
felsőoktatási tanulmányokra. 

16 

0004 4 évfolyamos 
gimnáziumi képzés 

Angol nyelv - digitális 
kultúra emelt 

szintű/óraszámú 
oktatás 

4 év Angol, 
francia, 
német, 

olasz, orosz 

Heti 5 angol nyelvi óra és heti 3 óra digitális 
kultúra (informatika), de választható a két 

tárgy külön-külön is – felkészítés középfokú, 
felsőfokú nyelvvizsgára, emelt szintű angol, 

illetve informatika érettségire. 

16 

0005 4 évfolyamos 
gimnáziumi képzés 
Általános képzés 

4 év Angol, 
francia, 
német, 

olasz, orosz 

Általános képzés, a 11-12. évfolyamon 
fakultációs oktatás, felkészítés emelt szintű 
érettségire bármely választott tantárgyból. 

16 

 
Kollégiumi férőhely: megoldható 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása: Az iskola gyengénlátó látássérült és nagyothalló hallássérült tanulókat is tud fogadni. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása: A 9. évfolyamon kezdődő tagozatos oktatás, és a 11. évfolyamtól belépő 
fakultációk indítása kis létszámú csoportok esetén is. Az iskola nyújtotta egyéb lehetőségekről bővebb információ az 
iskola honlapján olvasható. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai: A tanulók rangsorolása a 8 évfolyamos gimnáziumban (0001) a 3. 
osztály év végi és 4. osztály félévi eredmények alapján, míg a 4 évfolyamos gimnáziumban a központi írásbeli 
(anyanyelvből és matematikából) mellett a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények alapján történik. (A 
beszámításra kerülő tantárgyakat és a pontszámítást lásd iskolánk honlapján.) Az emelt szintű angol nyelvi képzésen 
nincs felvételi vizsga idegen nyelvből; a tanulók angol nyelvi csoportba sorolása a sikeres felvételi után, a tanév elején 
képességfelmérés alapján történik. 

 

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 
OM azonosító:033 650 

Vezető neve: Babicz Gyöngyi 
Pályaválasztási felelős neve: Homoródi Antalné 

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 17-19. 
Iskola telefonszáma: 42/410-031 

E-levél: eklgtitkarsag@netra.hu Honlap: www.eklg.hu 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható nyelv Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0020 Emelt szintű angol 
nyelvi osztály 

4 év német, francia, olasz, orosz Emelt angol 15 

0030 Emelt szintű német 
nyelvi osztály 

4 év angol, francia, olasz, orosz Emelt német 8 
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0040 Emelt szintű francia 
nyelvi osztály 

4 év angol, német, olasz, orosz Emelt francia 8 

0050 Emelt szintű olasz 
nyelvi osztály 

4 év angol, német, francia, orosz Emelt olasz 8 

0060 Emelt informatika 
média szakiránnyal 

4 év angol, német, francia, olasz, 
orosz 

Emelt informatika és 
médiaismeret 

30 

0070 Emelt szintű 
matematika-fizika 
tagozatos osztály 

4 év angol, német, francia, olasz, 
orosz 

Emelt matematika és fizika 8 

0080 Emelt szintű biológia-
kémia tagozatos osztály 

4 év angol, német, francia, olasz, 
orosz 

Emelt biológia és kémia 15 

0081 Emelt szintű földrajz 
tagozatos osztály 

4 év Emelt szintű matematika-
fizika tagozatos osztály 

Emelt földrajz 8 

0010 Általános tantervű 
osztály 

4 év angol, német, francia, olasz, 
orosz 

 30 

Kollégiumi férőhely: A kollégiumi ellátás biztosított testvérintézményünkben, a Nyíregyházi Evangélikus Luther Márton 
Kollégiumban. 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Iskolánk korlátozott számban fogadja az aliglátó, gyengénlátó és vak tanulókat, 
a HK-val korrigálható hallássérült tanulókat, valamint a tanulási nehézséggel küzdő (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) 
tanulókat, akik teljesítik a gimnáziumi felvétel feltételeit. 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): Az iskolában 
színjátszókör és kamarakórus működik. A sportolni vágyó fiatalok modern műfüves és rekortán pályán, szabadtéri 
kondiparkban tarthatják magukat jó kondícióban. 
Évek óta eredményes kapcsolatot ápolunk Hollandiával. Csatlakoztunk az Erasmus + programhoz, mely külföldi tanulási, 
képzési és ismeretszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. A program keretében diákjaink eljuthatnak 
Spanyolországba, Olaszországba vagy Lengyelországba. 
Iskolánkban egységesen a Classroom felületen folyik a tanórán kívüli oktatás. Pedagógusaink - a digitális tanrend során 
- rendszeresen tartanak online órákat, mellyel pótolják a személyes jelenlétet. 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 
A rangsor kialakításának alapja a hozott pontszám, az írásbeli felvételi eredménye és a szóbeli elbeszélgetés. 
Az összteljesítménybe a különböző mentességeket is beszámítjuk 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Gimnáziumunk egyházi fenntartású, ezért lelkészi ajánlás szükséges. 
 
 

Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038396 
Vezető neve: Harasztiné Laczkó Beáta 

Pályaválasztási felelős neve: Vargáné Tolnai Zsuzsanna 
Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30. 

Iskola telefonszáma: 42/512-876 
E-levél: titkarsag@gollesz.hu Honlap: www.gollesz.hu 

 

Szakiskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Szakképesítés 
megnevezése 

Egyéb információ (oktatás sajátos 
jellemzőinek megadása) 

Felvehető 
létszám 

0001 kereskedelem 1+2 élelmiszer eladó szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi 
fogyatékosok számára (előkészítő 

évfolyammal) 
a tanulmányi területen oktatott első idegen 

nyelv: német 

15 

http://www.gollesz.hu/
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0002 élelmiszeripar 1+2 sütőipari-és 
gyorspékségi 

munkás 

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi 
fogyatékosok számára (előkészítő 

évfolyammal) 
a tanulmányi területen oktatott első idegen 

nyelv: német 

15 

0003 mezőgazdaság 
és erdészet 

1+2 parkgondozó szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi 
fogyatékosok számára (előkészítő 

évfolyammal) 
a tanulmányi területen oktatott első idegen 

nyelv: német 

15 

0004 építőipar 1+2 szobafestő szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi 
fogyatékosok számára (előkészítő 

évfolyammal) 
a tanulmányi területen oktatott első idegen 

nyelv: német 

15 

Kollégiumi férőhely: igény szerint biztosított 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján 
  
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
angol szakkör, barkács szakkör, informatika szakkör, irodalmi színpad, tömegsport, floorball, Sport-Poharak, Ritmus 
zenekar,  
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): tanulmányi eredmény 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
OM azonosító: 033653 

Vezető neve: Torda István Tamásné Nagy Ildikó 
Pályaválasztási felelős neve: Kajatinné Pogácsás Edit 

Iskola címe: 4400.Nyíregyháza, Széchenyi út 6 
Iskola telefonszáma: 06 42 500-058 

E-levél: kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com  
Honlap: www.kolcseygimnazium.hu  

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály/ Csoport 
megnevezése 

Képzési 
idő 

Választható nyelv Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 angol nyelv haladó 
emelt szintű csoport 

 
(angol nyelv 5óra 

/hét) 

4év német vagy 
francia vagy orosz 

vagy olasz vagy 
spanyol nyelv (3-4 

ó /hét) 

a nyelvi csoportok megszervezése az egyes 
nyelveket választó tanulók létszámától függ 

9-10. évfolyamon 3óra/hét 
10-11.évfolyamon 4óra /hét a nyelvi 

óraszám a választható nyelv esetében 
központi írásbeli magyar nyelvből és 

matematikából és angol nyelvi szóbeli 
felvételi elbeszélgetés van 

20 fő 

0002 francia nyelv kezdő  
 

emelt szintű csoport 
(francia nyelv 

5óra/hét + 1óra /hét 
nyelvi lektori óra) 

4év angol nyelv 
középhaladó ill. 
kezdő szint (3-

4óra /hét) 

9-10. évfolyamon 3óra/hét 
10-11.évfolyamon 4óra /hét a nyelvi 

óraszám a választható nyelv esetében 
központi írásbeli magyar nyelvből és 

matematikából 

12 fő 
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0003 olasz nyelv kezdő 
emelt szintű csoport 

 
(5óra / hét) 

4év angol nyelv 
középhaladó ill. 
kezdő szint (3-

4óra /hét) 

9-10. évfolyamon 3óra/hét 
10-11.évfolyamon 4óra /hét a nyelvi 

óraszám a választható nyelv esetében 
központi írásbeli magyar nyelvből és 

matematikából 

12 fő 

0004 spanyol nyelv kezdő 
emelt szintű csoport 

 
(5óra / hét) 

4év angol nyelv 
középhaladó ill. 
kezdő szint (3-

4óra /hét) 

9-10. évfolyamon 3óra/hét 
10-11.évfolyamon 4óra /hét a nyelvi 

óraszám a választható nyelv esetében 
központi írásbeli magyar nyelvből és 

matematikából 

12 fő 

0005 magyar-történelem 
csoport 

 
(magyar 5óra /hét 
történelem 3 óra 

/hét) 

4év első idegen nyelv: 
angol nyelv (4-5 
óra /hét) 
 
második idegen 
nyelv: német vagy 
francia vagy orosz 
vagy olasz vagy 
spanyol nyelv (3 ó 
/hét) 

9-10. évfolyamon 4óra/hét 
10-11.évfolyamon 5óra /hét az angol nyelvi 

óraszám 
 
a nyelvi csoportok megszervezése az egyes 
nyelveket választó tanulók létszámától függ 
 

központi írásbeli magyar nyelvből és 
matematikából és történelem szóbeli 

felvételi elbeszélgetés van 

14 fő 

0006 német nyelv kezdő 
emelt szintű csoport 

 
(német nyelv 5óra / 

hét) 

4év angol nyelv 
(3-4 óra / hét) 

9-10. évfolyamon 3óra/hét 
10-11.évfolyamon 4óra /hét a nyelvi 

óraszám a választható nyelv (angol nyelv) 
esetében 

 
központi írásbeli magyar nyelvből és 

matematikából 

20 fő 

0007 informatika emelt 
szintű csoport 

 
(informatika-digitális 

kultúra 4óra/ hét) 

4év első idegen nyelv: 
angol nyelv (4-5 
óra /hét) 
 
második idegen 
nyelv: német vagy 
francia vagy orosz 
vagy olasz vagy 
spanyol nyelv (3 ó 
/hét) 

9-10. évfolyamon 4óra/hét 
10-11.évfolyamon 5óra /hét a nyelvi 

óraszám az angol nyelv esetében 
 

a nyelvi csoportok megszervezése az egyes 
nyelveket választó tanulók létszámától függ 

 
központi írásbeli magyar nyelvből és 

matematikából 

14 fő 

0008 hat évfolyamos 
gimnáziumi képzés 

6év Az általános 

iskolában tanult 

nyelv (szintjének 

megfelelő 

csoportban) 

5 óra/hét 7. 
osztálytól 

angol vagy német vagy francia 

vagy orosz vagy olasz vagy spanyol nyelv 

4 óra/hét 9. osztálytól 

a fenti nyelvi csoportok megszervezése az 
egyes nyelveket választó tanulók 

létszámától függ 
központi írásbeli magyar nyelvből és 

matematikából 

34 fő 

Kollégiumi férőhely:    
 Nincs saját kollégium, a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium kollégiumában illetve a Luther Márton Kollégiumban 
kerülnek elhelyezésre a vidéki tanulók. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): az intézmény szakmai alapdokumentuma szerint a maximális létszám 5 fő lehet 
az intézményben. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium jelenleg a megye második, illetve az ország egyik legeredményesebb 
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gimnáziuma (országos 52.hely).   
Az idegen nyelvek tanításában elért kimagasló eredményeinket mutatja a nyelvvizsgák száma. A végzős 12. évfolyam 
kb.92%-a szerez legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsgát, 25%-a pedig felsőfokú nyelvtudást illetve nyelvvizsga 
bizonyítványt. 
A megyében egyedülállóan széles gimnáziumunk nyelvi kínálata: hat idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, spanyol, 
orosz) tanulásának lehetősége biztosított tanórai keretek között. 
A nyelvi specializációnak köszönhetően kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezik az intézmény –testvériskolánk van 
Németországban, Franciaországban, Romániában illetve rendszeresen szervezünk külföldi tanulmányutakat a 
nyelvgyakorlási lehetőség biztosítására illetve más kultúrák megismerése céljából (Anglia, Spanyolország, Németország, 
Ausztria, Franciaország, Olaszország a legnépszerűbb úticél). 
Az iskola képzési profiljában a humán tantárgyak és az idegen nyelvek dominálnak, de egyre nagyobb hangsúlyt kapott 
az utóbbi években a matematika, a természettudományi képzés és az informatika is.  
Tanulóink a 10. évfolyam végén érdeklődési körüknek megfelelően, a továbbtanulási szándékaikhoz igazodva 
választhatnak maguknak közép- és emelt szintű tárgyakat. 
A tehetséges tanulók tehetséggondozó foglalkozásokon, versenyfelkészítésben vehetnek részt. 
Már a 6. osztályos tanulókat is várjuk a nagy népszerűségnek örvendő hatosztályos gimnáziumi képzésünkre. 
A sportot kedvelő tanulóknak a mindennapos testnevelés órákon kívül a DSE (Diáksport-egyesület) kézilabda, 
labdarúgás, kosárlabda, röplabda és atlétika szakosztályai adnak lehetőséget a rendszeres testmozgásra és a 
versenyzésre. 
Évente szervezünk sítábort Lengyelországba. 
Gimnáziumunkban önállóan tevékenykedő Diákönkormányzat (DÖK) segíti a tanulók tanórán kívüli programjainak 
megszervezését: 
Tanulóinknak számos kulturális programot kínálunk: Filharmónia koncertek, színház - és múzeum látogatások 
(Budapesten is). 
Az évente megszervezésre kerülő osztálykirándulások is felejthetetlen élményt jelentenek tanulóinknak. 
Az intézményt a minőség és a sokszínűség jellemzi. Amennyiben a színvonalas oktató munka, a használható nyelvtudás 
megszerzése, a jó iskolai légkör, a családias hangulat, a vidám, színes diákélet és az egyetemi továbbtanulás elsődleges 
akkor a Kölcsey a megfelelő választás. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 
Gimnáziumunkba a nyolcadik és hatodik osztályos tanulók felvételi vizsgával kerülhetnek be. 
Valamennyi osztályba történő jelentkezéshez minden jelentkező tanulónak meg kell írnia a központi írásbeli felvételit 
magyar nyelvből és matematikából. 
A tanulókat az általános iskolai eredményük és a felvételi teljesítményeik alapján vesszük fel. Pontazonosság esetén 
megvizsgáljuk a felvételi részeredményeit illetve a hozott pontszámot. 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): 
A haladó emelt szintű angol nyelvi csoportba és a magyar-történelem tagozatra jelentkezőknek szóbeli meghallgatást is 
tartunk, előbbi esetén angol nyelvből, utóbbinál történelemből. 

 

Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 
OM azonosító: 033651, telephelykód: 001 

Intézményvezető: Chriszt Gyula 
Pályaválasztási felelős: Kéner Beatrix intézményvezető-helyettes 

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. 
Telefon: 06-42-501-550 

E-mail: krudynyh[kukac]krudy-nyh.sulinet.hu 
Honlap: www.krudynyh.hu 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Képzési 
idő 

Választható nyelv Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 hatosztályos 
gimnáziumi 

osztály 

6 
évfolyam 

angol, német, francia (első -, és 
9. évfolyamtól második idegen 

nyelvként is) 

jelentkezni az általános iskola 6. 
osztályából lehet csoportbontás 
matematikából, magyar nyelv és 

irodalomból 

32 
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0002 emelt szintű 
matematika 

tantervű osztály 

4 
évfolyam 

első idegen nyelvként: angol, 
német, francia, második idegen 

nyelvként: angol, német 

jelentkezni az általános iskola 8. 
osztályából lehet emelt óraszám 

matematikából 

34 

0003 emelt szintű 
biológia tantervű 

osztály 

4 
évfolyam 

első idegen nyelvként: angol, 
német, francia, második idegen 

nyelvként: angol, német 

jelentkezni az általános iskola 8. 
osztályából lehet emelt óraszám 

biológiából és kémiából 

34 

0004 általános tantervű 
osztály 

4 
évfolyam 

angol, német, francia (első -, és 
második idegen nyelvként is) 

jelentkezni az általános iskola 8. 
osztályából lehet magasabb 

óraszám magyar nyelv és 
irodalomból 

32 

 
Kollégiumi férőhely: Az iskola saját kollégiummal nem rendelkezik, de az elhelyezést a vidéki tanulóknak biztosítani tudja 
a városi középfokú oktatási intézmények kollégiumaiban. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Valamennyi tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
 
Felvételi vizsgapontok alakulása:  
Az iskola honlapján elérhető tájékoztatóban olvashatók a részletek, itt találnak további információkat az iskola 
működéséről is. 
 

Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium és Technikum 
OM azonosító: 033687 

Vezető neve: Pécsi Beáta Ágnes 
Pályaválasztási felelős neve: Jánváriné Kovács Edina 

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. 
Iskola telefonszáma: 42/512-330 

E-levél: muveszeti.szakgimnazium@gmail.com 
Honlap: www.muveszetinyh.hu 

 

Szakgimnázium 

Belső 
kód 

Tanulmányi terület Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

1001 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Fafúvós Klasszikus zenész II. 

26 fő 

1002 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Rézfúvós Klasszikus zenész II. 

1003 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Húros/vonós Klasszikus zenész II. 

1004 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Billentyűs Klasszikus zenész II. 

1005 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Ütős Klasszikus zenész II. 

1006 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Magánénekes Klasszikus zenész II. 

1007 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Népi énekes Népzenész II. 
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1008 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Fafúvós Népzenész II. 

1009 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Húros/vonós Népzenész II. 

1010 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Billentyűs Népzenész II. 

2001 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Divatstílus és 
jelmeztervező 

Képző- és 
iparművészeti 

munkatárs 

32 fő 
2002 Művészet 5 év angol vagy 

német 
Művészeti grafikus Képző- és 

iparművészeti 
munkatárs 

2003 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Szobrász Képző- és 
iparművészeti 

munkatárs 

3001 Művészet 5 év angol vagy 
német 

Néptáncos Táncos II. 

34 fő 
3002 Művészet 5 év angol vagy 

német 
Kortárs-modern 

táncos 
Táncos II. 

 
A szakképesítések, szakirányok megfelelő létszám esetén indulnak. 
 
Iskolánkban a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12. § szerinti 5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés folyik. 9 - 
12. évfolyamon közismereti oktatás, 13. évfolyamon kizárólag idegen nyelvi és magas óraszámú szakmai képzés folyik.  
A 13. évfolyam elvégzése után tanulóink érettségi végzettséggel és a művészeti ágnak megfelelő szakképesítéssel 
rendelkeznek, melyek munkába állásra illetve felsőfokú tanulmányok folytatására jogosítanak. 
 
Kollégiumi férőhely: Saját kollégium nincs, de az iskola tanulóit szívesen látják a város kollégiumaiban. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása: Igen  
 
Nyílt tanítási napok a járványügyi helyzet miatt a fenti időpontokban online lesznek elérhetőek a www.muveszetinyh.hu 
felületen a következő időpontokban:  

2020. november 25. 
2020. december 15. 
2021. január 5. 
2021. február 5. 

 
2020. november 2-áig várjuk a jelentkezéseket a zeneművészeti tagozat elő meghallgatására a 
muveszeti.zene@gmail.com címre. Az elő meghallgatás a zeneművészeti tagozaton a jelentkezőkkel történő időpont 
egyeztetés alapján folyamatos. 
 
Az iskola jellegéből adódóan szakmai gyakorlati alkalmassági vizsga letételére van szükség.  
A szakmai gyakorlati alkalmassági vizsgák tagozatonként eltérőek.  
 
Felvétel: általános iskolai tanulmányi eredmények + szakmai gyakorlati alkalmassági vizsga 
Felvételi, szakmai gyakorlati alkalmassági vizsga időpontja:  
Minden tagozaton: 2021. február 25-26.  
(Bővebb információ – követelmények, felvételi tájékoztató – www.muveszetinyh.hu) 
 
 
 
 

mailto:muveszeti.zene@gmail.com
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Nyíregyházi Ridens Gimnázium, Szakgimnázium, Szakiskola és Kollégium 
OM azonosító: 203196 

Vezető neve: Fekete Marianna Sarolta 
Pályaválasztási felelős neve: Kajatiné Kovács Erzsébet 
Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 34-38. 

Iskola telefonszáma: 06 42 413-000 
E-levél: ridensnyh@gmail.com Honlap: www.ridensnyh.hu 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 9.a 4 év angol; 
német 

gimnáziumi kerettanterv 
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási 

fogyatékos, hallási fogyatékos, beszédfogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

16 fő 

 

Szakiskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Szakképesítés 
megnevezése 

Egyéb információ (oktatás sajátos 
jellemzőinek megadása) 

Felvehető 
létszám 

0101 Mezőgazdaság és 
erdészet 

1+2 év Parkgondozó enyhe értelmi fogyatékosok számára 5 

0103 Mezőgazdaság és 
erdészet 

1+2 év Kerti munkás enyhe értelmi fogyatékosok számára 5 

0105 Informatika és 
távközlés 

1+2 év Számítógépes 
adatrögzítő 

enyhe értelmi fogyatékosok számára 6 

0109 Közlekedés 1+2 év Kerékpárszerelő enyhe értelmi fogyatékosok számára 5 

0112 Szociális 1+2 év Családellátó enyhe értelmi fogyatékosok számára 5 

0113 Szociális 1+2 év Háztartásvezető enyhe értelmi fogyatékosok számára 5 

0102 Mezőgazdaság és 
erdészet 

2 év Parkgondozó hallási fogyatékosok számára 6 

0104 Mezőgazdaság és 
erdészet 

2 év Kerti munkás hallási fogyatékosok számára 6 

0108 Informatika és 
távközlés 

2 év Számítógépes 
adatrögzítő 

hallási fogyatékosok számára 6 

0110 Közlekedés 2 év Kerékpárszerelő hallási fogyatékosok számára 6 

0106 Informatika és 
távközlés 

2 év Számítógépes 
adatrögzítő 

mozgásszervi fogyatékosok számára 6 

0107 Informatika és 
távközlés 

2 év Számítógépes 
adatrögzítő 

látási fogyatékosok számára 6 

0111 Közlekedés 2 év Kerékpárszerelő látási fogyatékosok számára 5 

 
Tanulásban akadályozott; hallássérült; látássérült; mozgássérült tanulók; autizmus spektrumzavarral küzdők; 
beszédfogyatékosok, és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, a nekik 
megfelelő iskolatípusba. 
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Az intézmény teljes egészében akadálymentesített. A fogyatékos tanulókat intézményen belül rehabilitáljuk. 
Zeneoktatás-tehetséggondozás, gyógytorna, gyógytestnevelés foglalkozásaink vannak. Iskolapszichológus, szociális 
segítő, és 24 órás egészségügyi felügyelet segíti a fiatalokat. 
Kollégiumunkban térítésmentesen, 3-4 ágyas szobákban tudjuk elhelyezni a fiatalokat. A férőhelyek száma: 140 fő 
  
A járványhelyzetre való tekintettel nyílt napjaink online formában kerülnek megrendezésre. Az érdeklődők az intézmény 
honlapján keresztül nyerhetnek betekintést iskolánk mindennapjaiba, az indítani kívánt szakmák megismerésébe, egy-
egy életkép megjelenítésével a tanítási órákba. 
Központi írásbeli felvételi vizsga nem szükséges.  
 
A megfelelő szakértői vélemény megléte elengedhetetlen a szakiskolai jelentkezés esetében, e nélkül nem áll 
módunkban a tanulót felvenni. 
A szakiskolai képzéseknél egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés megléte is 
szükséges. 
 
A felvételi eljárás rendjét részletesen az intézmény honlapján (www.ridensnyh.hu) a Felvételi információk menüpont 
alatt megtalálható Felvételi tájékoztató dokumentum tartalmazza, felvétel során az abban leírtak az irányadók. 

 

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 203045/002 
Vezető neve: Juhász Ferenc 

Pályaválasztási felelős neve: Vass Károly 
Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15. 

Iskola telefonszáma: +36 (42) 508 870 
E-levél: banki@bankidonat.hu 

Honlap: www.banki@bankidonat.hu 
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0101 Specializált gép- és 
járműgyártás 

ágazat 

5 év angol/német 
nyelv 

A 0101 kódú, Specializált 
gép- és járműgyártás ágazat 

esetében 11. évfolyamtól 
kezdve 2 osztály Gépjármű-
mechatronikai technikus, 1 

osztály pedig Mechatronikai 
technikus szakon tanul 

tovább. 

Gépjármű-
mechatronikai 
technikus vagy 
Mechatronikai 

technikus 

96 

0102 Gépészet ágazat 5 év angol/német 
nyelv 

 Gépgyártás-
technológiai 

technikus 

32 

0103 Elektronika és 
elektrotechnika 

ágazat 

5 év angol/német 
nyelv 

 Elektronikai 
technikus 

32 

Kollégiumi férőhely: Minden hozzánk jelentkező leendő 9. évfolyamos tanulónak kollégiumi felvételt biztosítunk. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): A kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI-s, BTMN-es) száma és aránya 
folyamatosan nő, ebből következik, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a kiszűrt gyermekek (diszgráfiás, diszlexiás) preventív 
támogatására. Iskolánk műszaki profiljából következik, hogy a matematika, fizika tantárgyak oktatását kiemelten 
kezeljük. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
A Bánki Nyíregyháza, és a megye egyik legnagyobb létszámú középiskolája, iskolánkban közel 900-an tanulnak. 
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Jelenlegi helyére 1978-ban költözött. Iskolánk 2015.08.01-től a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagintézményeként 
működött tovább, Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma néven. 
2020.07.01-től a törvényi változásoknak és az új típusú szakképzésnek (technikumi képzés) megfelelően intézményünket 
az alábbi néven találhatják meg: Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium. 
Az intézményben folyó színvonalas pedagógiai munka feltételei adottak. Képzési struktúránk viszonylag állandó: 
„autós”, „gépész” és „elektrós” tanulókat képzünk évek óta nagy gyakorlattal. Az iskola jó felszerelt könyvtárral, 
számítógéptermekkel, tornateremmel, 300 fős kollégiummal, olvasóteremmel, médiateremmel, kondicionáló teremmel 
rendelkezik. Az iskola büszkesége a hatalmas park, amely lehetőséget nyújt a tanulóknak a szünetek hasznos eltöltésére, 
osztályrendezvények megrendezésére. 
Az iskola magas színvonalú oktató-nevelő munkáját tanulóink országos és nemzetközi tanulmányi és szakmai 
versenyeken való eredményes szereplése bizonyítja. 
A Bánkirobot Team tehetséggondozó csapatban nemcsak országos, hanem nemzetközi sikereket is elérnek tehetséges 
tanulóink. 
A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a szakirányú továbbtanulás esetén. A 
műszaki területeken a technikusképzést a mérnökképzés „előszobájának” nevezzük. 
A technikumok 9-10. évfolyamán a tanulók ösztöndíjat kapnak, melynek összege a 2020/2021-es tanévben 8500 forint. 
A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásban, cégek 
közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató 
szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők legalább 
a minimálbér 60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. Azok, akik valamilyen 
okból duális képzésben nem vesznek részt, tanulmányi eredménytől függően akár havi 10 ezer és 50 ezer forint közötti 
összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor 
jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezer forintig 
terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Felvételi vizsga nincs. 
A felvételnél a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból: 
matematika, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, informatika. 
A megjelölt tantárgyakból szerzett osztályzatok átlaga alapján rangsoroljuk a tanulókat. Ha a tanulók azonos 
átlageredményt érnek el az előbb felsorolt tantárgyakból, akkor a matematika, az idegen nyelv illetve a magyar nyelv és 
irodalom jegyeit - ebben a sorrendben - figyelembe véve rangsoroljuk őket. 
Abban az esetben, ha mentesítés miatt a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem rendelkezik érdemjeggyel, a 
rangsorolásba a fizika, kémia, és biológia érdemjegyet számítjuk be az előbbiekben. 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Beiratkozáshoz az iskolánkban történő előzetes orvosi alkalmassági 
vizsgálat szükséges. A fenti szakok érettségi utáni képzés keretében is indulnak, kellő számú jelentkező esetén. 

 

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola 
OM azonosító: 203045/003 

Vezető neve: Herczku Márton Géza igazgató 
Pályaválasztási felelős neve: Hajcsákné Berecz Anikó 

Iskola címe: Nyíregyháza 4400, Tiszavasvári út 12. 
Iskola telefonszáma: 42/420-154 

E-levél: info@bencsl-nyh.sulinet.hu 
Honlap: www.bencsl-nyh.sulinet.hu 

 

Tanulmányi 
terület kódja: 

Szakképzést 
előkészítő 

osztály 

Képzés 
időtartama 

Felvehető 
létszám 

Egyéb információ (oktatás sajátos jellemzőinek megadása) 

0201 
Orientációs 
(előkészítő) 

osztály 
1 év 32 fő 

Olyan nyolcadik évfolyamot végzett tanulók jelentkezését 
várjuk, akiknek szüksége lenne még egy évre a pályaválasztás 

eldöntéséhez, esetleg hiányos kompetenciaterületeiket 
akarják fejleszteni, amire a továbbtanulást és a 

felelősségteljes szakmaválasztást rá lehet építeni. A diákok 
családias környezetben pályaorientációs foglalkozásokon, 

üzemlátogatásokon, gyárlátogatásokon vesznek részt, ehhez 
kapcsolódó projektekben tanulhatnak. 

http://www.bencsl-nyh.sulinet.hu/
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- 
Dobbantó 
program* 

6-24 hónap 32 fő 

Célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az 
iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből 

már kisodródott 16–25 éves fiatalok számára az oktatás vagy 
a munka világába visszavezető lehetőséget biztosítson. A 
programban az a tanuló vehet részt, aki a megelőző tanév 

utolsó napjáig a 16. életévét betöltötte és alapfokú 
végzettséggel nem rendelkezik. Alapkompetencia-fejlesztés 

történik, ahol mentor tanár közreműködésével minden 
tanuló egyéni fejlesztésben részesül, ezt követően a tanuló 
tovább léphet a műhelyiskolai képzésbe, ahol részszakmát 

tanulhat 

- 
Műhelyiskola* 

(**) 
6-24 hónap 32 fő 

A szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába 
álláshoz szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló képzési 

forma. A tanuló a műhelyiskolában a tanulmányait akkor 
folytathatja, ha alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a 

szakképző iskola dobbantó programját elvégezte, vagy 
alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét 

betöltötte. Kizárólag részszakma megszerzésére irányuló 
felkészítés folyik tanműhelyben, vagy munkahelyi 

körülmények között 1-5 fős csoportokban. 

 

* A Dobbantó programba és a Műhelyiskolába jelentkezés módjáról az intézmény ad felvilágosítást! 
** Műhelyiskolában választható részszakmák: Bolti előkészítő, Pincérsegéd, Szakácssegéd, Szobafestő. 
Kollégiumi férőhely: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum kollégiumaiban biztosított. 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): A tanulmányi területekre pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési-, tanulási-, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): Felzárkóztatás, 
Tehetséggondozás, Mentorálás. 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Felvételi vizsga nincs. 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): A képzésben való részvétel egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kötött. 

 

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító:203045/004 

Vezető neve: Gazda Sándor Mihály Pályaválasztási felelős neve: Boros Tibor 
Iskola címe: 4400 Nyíregyháza Árok utca 53 

Iskola telefonszáma: 06 70 199 5604 
E-levél: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

1001 Informatika és 
távközlés 

5év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Informatikai rendszer- 
és alkalmazás 

üzemeltető technikus 

32 

1002 Közlekedés és 
szállítmányozás 

5év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Logisztikai technikus  
 
 
 

32 
1002 Közlekedés és 

szállítmányozás 
5év angol Sikeres felvétel esetén a 

beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Postai üzleti ügyintéző 
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1003 Sport 5év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Sportedző (a sportág 
megjelölésével) - 

sportszervező 

32 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

2001 Épületgépészet 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Központifűtés- és 
gázhálózatrendszer-

szerelő 
 

16 

2001 Épületgépészet 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Víz- és 
csatornarendszer-

szerelő 

16 
 

2002 Gépészet 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Épület- és 
szerkezetlakatos 

 

16 

2002 Gépészet 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Gépi és CNC forgácsoló 16 

2002 Gépészet 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Hegesztő 
 

16 

2002 Gépészet 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Ipari gépész (Ipari 
szakmairány) 

16 

2003 Építőipar 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Ács 16 

2003 Építőipar 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Burkoló 16 

2003 Építőipar 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Festő, mázoló, 
tapétázó 

16 

2003 Építőipar 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Kőműves 16 

2003 Építőipar 3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

Burkoló 16 
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vizsgálat szükséges. 

2004 Speciális gép- és 
járműgyártás 

3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Karosszérialakatos 16 

2004 Speciális gép- és 
járműgyártás 

3év angol Sikeres felvétel esetén a 
beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat szükséges. 

Járműfényező 16 

 

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum 
OM azonosító:203045/009 

Vezető neve: Tóthné Zsigó Zita 
Pályaválasztási felelős neve: Takács Zoltán 

Iskola címe:4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32. 
Iskola telefonszáma: 06-42-512-340 

E-levél: sipkay@chello.hu Honlap: sipkay.sulinet.hu  
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető szakképesítés Felvehető 
létszám 

0611 Kereskedelem 5 év angol angol két tanítási 
nyelvű 

Kereskedő és webáruházi 
technikus vagy ipari és 

kereskedelmi technikus, 
kereskedelmi logisztika 

szakmairány 

32 

0612 Kereskedelem 5 év angol/német  Kereskedő és webáruházi 
technikus 

32 

0613 Turizmus-
vendéglátás 

5 év angol/német  Szakács szaktechnikus vagy 
cukrász szaktechnikus vagy 
vendégtéri szaktechnikus 

32 

0614 Turizmus-
vendéglátás 

5 év német német két tanítási 
nyelvű 

turisztikai technikus-turisztikai 
szervező szakmairány 

32 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető szakképesítés Felvehető 
létszám 

0621 Kereskedelem 3 év angol/német  Kereskedelmi értékesítő 32 

0622 Turizmus-
vendéglátás 

3 év angol/német  Cukrász 32 

0623 Turizmus-
vendéglátás 

3 év angol/német  Pincér-vendégtéri szakember 32 

0624 Turizmus-
vendéglátás 

3 év angol/német  Szakács 32 

 

Kollégiumi férőhely: Kollégiumi igény esetén a Nyíregyházi Szakképzési Centrum kollégiumaiban elhelyezés biztosított. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): A tanuló szakértői véleményében megfogalmazott könnyítéseket biztosítjuk.  
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): A megye egyik 
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legnagyobb szakképző intézménye vagyunk. Két tanítási nyelvű képzéseink egyedüliek a megyében. A kereskedelem és 
turizmus-vendéglátás ágazatok képzései nagy múltra tekintenek vissza intézményünkben.  
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 0611 és 0614 tagozatkódok 
esetén: A két tanítási nyelvű képzéseken a felvételi pontok számítása a központi írásbeli felvételi eredménye 
matematikából és magyar nyelv és irodalomból és az általános iskolai eredmények alapján. Amennyiben azonos 
pontszámú tanulók vannak, a matematika érdemjegyükre súlyozott eredmény alapján rangsorolunk.  
 A 0612, 0613, 0621, 0622, 0623, 0624 képzéseink esetén: az általános iskolai eredmények alapján történik a felvételi 
rangsorolás. Amennyiben azonos pontszámú tanulók vannak a matematika érdemjegyükre súlyozott eredmény alapján 
rangsorolunk.  
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): A képzés megkezdésének orvosi alkalmassági feltétele van.  
További információért keressék fel a sipkay@chello.hu oldalunkat, vagy keressenek bennünket a telefonon.  

 

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 203045/014 

Vezető neve: Szabó Attila igazgató 
Pályaválasztási felelős neve: Hengsperger István igazgató-helyettes 

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4. 
Iskola telefonszáma: 42/512-350, 70/199-5667 

E-levél: iskola@nyirszikszi.hu Honlap: www.nyirszikszi.hu 
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0501 Gazdálkodás és 
menedzsment 

5 év angol, német Központi írásbeli 
felvételi vizsga 

magyar nyelvből és 
matematikából. 

 
Kollégiumi elhelyezés 

biztosított 

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző, vagy 

Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző 

80 fő 

0502 Informatika és 
távközlés 

5 év angol, német Szoftverfejlesztő és -
tesztelő 

48 fő 

Kollégiumi férőhely: 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4. szám alatt 208 fő, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 48. szám alatt 161 
fő 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): igen 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): Tehetséggondozás, 
robotika szakkör, diákvállalkozás üzemeltetése, csoportbontás, emelt óraszám matematika, történelem, digitális 
kultúra, idegen nyelv tantárgyakból, Erasmus+ és Határtalanul külföldi tanulmányutak, eTwinning, aktív DÖK élet az 
iskolában és a kollégiumokban 
 
Nyílt tanítási nap: a járványhelyzet miatt elmarad, kérjük, kövessék online felületeinket. 
Pályaválasztási szülői értekezlet: online felületen 2020. november 24. 17:00 (a csatlakozáshoz szükséges linket a 
www.nyirszikszi.hu honlapon és az iskola facebook oldalán közzétesszük 2020. november 24. 10:00-kor) 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.):  
Írásbeli felvételi vizsgát szervezünk. Felvételi vizsga mindenki számára kötelező. Az általános iskolai tanulmányi (magyar 
nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, földrajz tantárgyak 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam 
félévi) eredményeket (max. 60 pont), továbbá a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgák eredményét 
(max. 100 pont) vesszük figyelembe. A felvételi eljárás során elérhető pontszám maximális értéke 160 pont. A felvételi 
rangsor a felvételi eljárás során elért pontszámok alapján kerül összeállításra, azonos pontszám esetén az írásbeli 
felvételi vizsgán elért pontszám dönt a sorrendről. 
 
További részletek az iskola honlapján www.nyirszikszi.hu 
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Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 203045/008 

Vezető neve: Vargáné Nemes Ildikó 
Pályaválasztási felelős neve: Vargáné Nemes Ildikó 

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Család u. 11. 
Iskola telefonszáma: 70/199-5765 

E-levél: titkarsag@zay.hu Honlap: www.zay.hu 
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ (pl. 
AJKP, duális képzés) 

Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0901 03. egészségügy 5 angol / német duális képzés 5 0913 03 04 Gyakorló 
ápoló 

64 

0902 22. szociális 5 angol / német duális képzés 5 0922 22 02 
Kisgyermekgondozó,- 

nevelő 

32 

 

Kollégiumi férőhely: Lányok számára biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiú kollégiumaiban van lehetőség. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): BTMN tanulók fogadása 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Felvételi vizsga nincs. 7. 
osztály év végi és 8. osztály fél év eredményeinek beszámítása. Részletes felvételi szabályzat az iskola honlapján érhető 
el.  
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Mindkét ágazat esetében a felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat és pályaalkalmassági vizsgálat.  
 

 

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 203045/005 

Vezető neve: Kiss László 
Pályaválasztási felelős neve: Nagy Sándor 

Iskola címe: 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35. 
Iskola telefonszáma: 42/278456 

E-levél: titkarsag@teleki-tlok.sulinet.hu 
Honlap: http://www.teleki-tlok.sulinet.hu 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ (pl. 
AJKP, duális képzés) 

Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0301 rendészet és 
közszolgálat 

5 év angol nyelv, 
német nyelv 

szakmairány: 
Rendészeti technikus 

ösztöndíj 

5 0413 18 01 
Közszolgálati technikus 

16 fő 

0302 közlekedés és 
szállítmányozás 

5 év angol nyelv, 
német nyelv 

szakmairány: 
Logisztika és 

szállítmányozás 
ösztöndíj 

5 1041 15 06 Logisztikai 
technikus vagy 

5 1041 15 06 Postai 
üzleti ügyintéző 

16 fő 
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Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0311 építőipar 3 év angol nyelv, 
német nyelv 

ösztöndíj 4 0732 06 03 Burkoló 
vagy 4 0732 06 05 

Festő, mázoló, 
tapétázó vagy 4 0732 

06 08 Kőműves 

32 fő 

0312 kereskedelem 3 év angol nyelv, 
német nyelv 

ösztöndíj 4 0416 13 02 
Kereskedelmi 

értékesítő 

32 fő 

 
Kollégiumi férőhely: van 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Valamennyi tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján: 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak 
érdemjegyeiből számított tanulmányi átlag alapján történik a rangsorolás.  
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): A közlekedés és szállítmányozás ágazat kivételével valamennyi képzés 
esetében egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
FONTOS: a tanulók jelentkezése ágazatra történik. Technikumban 9-10. évfolyamon, szakképző iskolában a 9. 
évfolyamon ágazati alapoktatás zajlik, mely ágazati alapvizsgával zárul. Technikumban a 10. évfolyam, szakképző 
iskolában a 9. évfolyam végén dönti el a tanuló, hogy az ágazathoz tartozó felkínált szakmák közül (ld. Megszerezhető 
szakképesítés) melyiket kívánja tanulni a képzés fennmaradó 3, illetve 2 évében. 
Mind a technikumban, mind a szakképző iskolában ÖSZTÖNDÍJBAN részesülnek a tanulók, melyet jogszabályban 
megfogalmazott feltételek fennállásáig kapnak. 

 

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 203047/007 
Vezető neve: Szabó Zoltán 

Pályaválasztási felelős neve: Aranyi Imre 
Iskola címe: 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1. 

Iskola telefonszáma: 70/199-5643 
E-levél: vpkszk.iskola@gmail.com Honlap: vpkszk.sulinet.hu 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0031 Gépészet 5 angol/német nincs Gépgyártás-
technológiai technikus 

16 

0033 Rendészet és 
közszolgálat 

5 angol/német nincs Közszolgálati technikus 16 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0012 Kreatív 3 angol/német nincs Divatszabó 32 

0013 Gépészet 3 angol/német nincs Gépi és CNC forgácsoló 16 
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0014 Gépészet 3 angol/német nincs Hegesztő 32 

0016 Szociális 3 angol/német nincs Szociális ápoló és 
gondozó 

16 

 
Kollégiumi férőhely: 100 fő 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Érvényes szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű tanulók (diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia), enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Tanulmányi eredmények 
alapján. 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
 
 

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum 
OM azonosító: 203045/010 

Vezető neve: Barna Zoltán Gábor igazgató 
Pályaválasztási felelős neve: Bodócsné Vinnai Klára igazgatóhelyettes 

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16. 
Iskola telefonszáma: 06-70/199-5715 

E-levél: info@nyszcevisz.hu Honlap: www.nyszcevisz.hu 
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb 
információ 

Megszerezhető szakképesítés Felvehető 
létszám 

0701 Építőipar 5 év angol/német  magasépítő technikus 
mélyépítő technikus 

útépítő, vasútépítő és -fenntartó 
technikus 

64 

0702 Környezetvédelem 
és vízügy 

5 év angol/német  környezetvédelmi technikus 
vízügyi technikus 

64 

 
Kollégiumi férőhely: igény szerint biztosított 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): igen 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Az általános iskolai 
tanulmányi eredményekből számított hozott pontszámból és a központi írásbelin szerzett pontokból adódik össze. 
A jelentkezők rangsorolása kizárólag a tanulmányi eredmények, és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal 
megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján történik. 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Az egészségügyi alkalmasság megállapítása után válik véglegessé a 
felvétel. 
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Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 203045/011 

Vezető neve: Bánné Gulyás Katalin 
Pályaválasztási felelős neve: Nagy Károly 

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. 
Iskola telefonszáma: 70-199-5726 

E-levél: suli@wesselenyi-nyh.sulinet.hu Honlap: wmk.hu 
 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb 
információ 

Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0801 16. Kreatív 5 év Angol, Német  Divat-, jelmez- és 
díszlettervező 

(szakmairány: Divattervező) 

16 fő 

0802 12. Informatika és 
távközlés 

5 év Angol, Német  Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 

technikus 

32 fő 

0803 24. Vegyipar 5 év Angol, Német  Gumiipari technikus 16 fő 

0804 24. Vegyipar 5 év Angol, Német  Műanyag-feldolgozó 
technikus 

16 fő 

0805 8. Fa- és bútoripar 5 év Német, Angol  Faipari technikus 16 fő 

0806 21. Szépészet 5 év Német, Angol  Fodrász 32 fő 

0807 21. Szépészet 5 év Német, Angol  Kozmetikus technikus 32 fő 

 

Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb 
információ 

Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0851 4. Elektronika és 
elektrotechnika 

3 év Angol, Német  Elektronikai műszerész 16 fő 

0852 4. Elektronika és 
elektrotechnika 

3 év Angol, Német  Villanyszerelő 
(szakmairány: 

Épületvillamosság) 

32 fő 

0853 24. Vegyipar 3 év Angol, Német  Abroncsgyártó 32 fő 

0854 16. Kreatív 3 év Német, Angol  Divatszabó 
(szakmairány: Női szabó) 

16 fő 

0855 8. Fa- és bútoripar 3 év Német, Angol  Asztalos 32 fő 

 
Kollégiumi férőhely: igen 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): szakkörök, sportkörök, 
külföldi kapcsolatok 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): tanulmányi eredmény  
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): egészségügyi-, pálya-alkalmassági vizsgálat 
 



 

67 

 

Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 
OM azonosító: 033654 

Intézményvezető: Kovács Ágnes Pályaválasztási felelős: Pásku Judit 
Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 

Telefon/fax: 42/311-920 
E-mail: nyhvpg@gmail.com Honlap: www.nyhvpg.hu 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 
kezdő spanyol nyelv 

emelt szintű oktatása 
4 év angol 5 órás spanyol nyelv 18 

0002 
ének-zene / magyar 

orientáció 
4 év 

angol és 
német 

ének-zene / magyar 
emelt óraszámban 

16 

0003 testnevelés 4 év 
angol és 
német 

testnevelés emelt óraszámban 32 

0004 
haladó német nyelv 

emelt szintű oktatása 
4 év 

angol vagy 
orosz 

6 órás német nyelv (kezdő szint) 16 

0005 
haladó angol nyelv emelt 

szintű oktatása 
4 év 

német vagy 
orosz 

6 órás angol 
(előképzettséget igényel) 

18 

0006 informatika 4 év 
angol és 
német 

informatika emelt óraszámban 17 

0007 
kezdő német nyelv emelt 

szintű oktatása 
4 év 

angol vagy 
orosz 

5 órás német (kezdő szint) 16 

0008 
kezdő angol nyelv emelt 

szintű oktatása 
4 év 

német vagy 
orosz 

hat órás angol (kezdő szint) 18 

0009 természettudományos 4 év 
angol és 
német 

biológia, kémia emelt óraszámban 17 

Kollégiumi férőhely: más intézményben biztosított 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása: A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók esetén a felvételi eljárás az Nkt. 51§ (5) bekezdésben meghatározottak alapján történik. A szakértői 
vélemény és a szülői kérelem figyelembe vételével az írásbelit szervező iskola igazgatója hoz döntést a lehetséges 
kedvezményekről. 
 
Nyílt tanítási nap: 2020. szeptember 17. (Járványügyi helyzet miatt elmarad) 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 
A tanulmányi eredményekből számított, hozott pontokat az általános iskolai 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 
osztályzataiból számítjuk a következő tantárgyakból: magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz 
(0009 kód esetén biológia). 
Az iskola vezetése az összpontszám szerinti felvételi rangsort megküldi az országos felvételi központba. 
A beiskolázás az összpontszám szerinti rangsor alapján történik a felvételi központ visszajelzése után. 
 

KÓD FELVÉTELI RANGSOROLÁS SZEMPONTJAI PONTSZÁM 

0001 tanulmányi eredmény + központi írásbeli + szóbeli meghallgatás (magyar nyelven) 50 + 100 + 50 

0002 tanulmányi eredmény + központi írásbeli + képesség-készségmérés 50 + 100 + 50 

0003 tanulmányi eredmény + központi írásbeli + képesség-készségmérés 50 + 100 + 50 

0004 tanulmányi eredmény + központi írásbeli + szóbeli meghallgatás (magyar nyelven) 50 + 100 + 50 

0005 tanulmányi eredmény + központi írásbeli + angol nyelvű szóbeli meghallgatás 50 + 100 + 50 
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0006 tanulmányi eredmény + központi írásbeli  50 + 100  

0007 tanulmányi eredmény + központi írásbeli + szóbeli meghallgatás (magyar nyelven) 50 + 100 + 50 

0008 tanulmányi eredmény + központi írásbeli + szóbeli meghallgatás (magyar nyelven) 50 + 100 + 50 

0009 tanulmányi eredmény + központi írásbeli  50 + 100  

 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): 
Szóbeli meghallgatás, a képesség-, készségmérés követelményei: 
0002 (ének-zene): Anyaga az általános iskolában tanult dalokra, zenei készségekre épül. Az ének-zene osztályba felvett 
tanulók iskolai tanulmányaikkal párhuzamosan hangszeres tanulmányaikat különböző zeneiskolákban folytatják. 
Az ének-zenei osztályba jelentkezőknek tudniuk kell: szabadon választott népdalt énekelni, szolmizálni, elemezni, 
pentaton dallamot visszaénekelni, ritmust visszatapsolni, lapról olvasni Kodály 333 olvasógyakorlatait. Ismerniük kell: 
A hangnemeket és előjegyzésüket 2 keresztig és 2b-ig. 
0002 (magyar orientáció): Egy kötetlen elbeszélgetés keretében a szóbeli szövegalkotó képesség mérésére kerül sor: 
10-15 soros nyomtatott szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása (a szöveget közismert 
gyermekirodalmi műből jelöljük ki). 
0003 (testnevelés): A mérés keretében fizikai képességeket vizsgálunk. Ezek a következők: 60 m futás, 600 m futás, 
kétkezes medicinlabda-dobás, alsó kétkezes szakítás hátra medicinlabdával, távolugrás, labdás ügyesség felmérése, 
szóbeli beszélgetés a jelentkező által megjelölt sportágról. 
A testnevelési osztályba jelentkezés alapfeltétele, az egészségügyi alkalmasság, melynek megítélése a felvételi vizsga 
napján történik egy szűrővizsgálat alkalmával, melyet iskolánk gyermekgyógyász-sportszakorvosa végez. 
 0005 (haladó angol nyelv): Elbeszélgetés keretében a nyelvi készségeket mérjük fel. A beszélgetés témakörei: család, 
iskola, szabadidő, napirend, lakás, étkezés, utazás. 
0001, 0004, 0007, 0008 (kezdő angol/német/spanyol nyelv, haladó német nyelv): szóbeli meghallgatás, 
beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése, alkotása magyar nyelven: Egy kötetlen beszélgetés keretében a 
felvételiző általános tájékozottságának, önálló véleményalkotó készségének és beszédkultúrájának a mérésére kerül 
sor.  8-10 soros magyar nyelvű szöveg hangos felolvasása és értelmezése. A szövegek témája és stílusa változatos, az 
irodalmitól a tudományosig.  

 

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító: 033652 

Vezető neve: Huszárné Kádár Ibolya 
Pályaválasztási felelős neve: Nagy Andrea 

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 29-37. 
Iskola telefonszáma: 42/500-567 

E-levél: zrinyigimn@gmail.com Honlap: zrinyinyh.hu 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Képzés
i idő 

Választható nyelv Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehet
ő létszám 

0001 Haladó angol 
nyelvi csoport 

4 év Első nyelv: angol. 
Második nyelv: francia, 
német, orosz, spanyol 

nyelv kezdő vagy 
középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 
alapján. 

Emelt szintű oktatás angol nyelvből, 
haladó szintről. 

Angol nyelv óraszáma az egyes 
évfolyamokon: 

5-6-4-3 óra/hét. 
Tantárgyi specializáció (fakt) az utolsó két 
évfolyamon: két tantárgyból választható. 

17 fő 

0002 Kezdő angol 
nyelvi csoport 

4 év Első nyelv: angol. 
Második nyelv: francia, 
német, orosz, spanyol 

nyelv kezdő vagy 
középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 
alapján. 

Emelt szintű oktatás angol nyelvből kezdő 
szintről. 

Angol nyelv óraszáma az egyes 
évfolyamokon: 

5-6-6-6 óra/hét. 
Tantárgyi specializáció (fakt) az utolsó két 
évfolyamon: egy tantárgyból választható. 

15 fő 
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0003 Kezdő német 
nyelvi csoport 

 

4 év Első nyelv: német. 
Második nyelv: angol, 
francia, orosz, spanyol 

nyelv kezdő vagy 
középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 
alapján. 

Emelt szintű oktatás német nyelvből 
kezdő szintről. 

A német nyelv óraszáma az egyes 
évfolyamokon: 5-6-6-6 óra/hét. 

Tantárgyi specializáció (fakt) az utolsó két 
évfolyamon: egy tantárgyból választható. 

11 fő 

0004 Kezdő francia 
nyelvi csoport 

 

4 év Első nyelv: francia. 
Második nyelv: angol, 
német, orosz, spanyol 

nyelv kezdő vagy 
középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 
alapján. 

Emelt szintű oktatás francia nyelvből 
kezdő szintről. 

A francia nyelv óraszáma az egyes 
évfolyamokon: 

5-6-6-6 óra/hét. 
Tantárgyi specializáció (fakt) az utolsó két 
évfolyamon: egy tantárgyból választható. 

11 fő 

0005 Kezdő spanyol 
nyelvi csoport 

 

4 év Első nyelv: spanyol. 
Második nyelv: angol, 
francia, német, orosz, 

nyelv kezdő vagy 
középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 
alapján. 

Emelt szintű oktatás spanyol nyelvből 
kezdő szintről. 

A spanyol nyelv óraszáma az egyes 
évfolyamokon: 

5-6-6-6 óra/hét. 
Tantárgyi specializáció (fakt) az utolsó két 
évfolyamon: egy tantárgyból választható. 

11 fő 

0006 Nyelvi előkészítő 
osztály angol 

nyelvből 
 

5 év Első nyelv: angol. 
Második nyelv: francia, 
német, orosz, spanyol 

nyelv kezdő vagy 
középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 
alapján csak a  

9-től 12. évfolyamon. 

Emelt szintű oktatás angol nyelvből kezdő 
szintről. 

Angol nyelv óraszáma az egyes 
évfolyamokon: 

18-5-5-5-4 óra/hét. 
Tantárgyi specializáció (fakt) az utolsó két 
évfolyamon: két tantárgyból választható. 

16 fő 

0007 Nyelvi előkészítő 
osztály német 

nyelvből 
 

5 év Első nyelv: német. 
Második nyelv: angol, 
francia, orosz, spanyol 

nyelv kezdő vagy 
középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 
alapján csak a  

9-től 12. évfolyamon. 

Emelt szintű oktatás német nyelvből 
kezdő szintről. 

Német nyelv óraszáma az egyes 
évfolyamokon: 

18-5-5-5-4 óra/hét. 
Tantárgyi specializáció (fakt) az utolsó két 
évfolyamon: két tantárgyból választható. 

16 fő 

0008 Arany János 
Tehetséggondoz

ó Program 
 

5 év Első nyelv: angol vagy 
német. 

Bármely első nyelvtől 
különböző nyelv az 

alábbiak közül: angol, 
francia, német, orosz, 

spanyol nyelv kezdő vagy 
középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 
alapján csak a  

9-től 12. évfolyamon. 

Emelt szintű oktatás angol vagy német 
nyelvből kezdő szintről vagy 

(közép)haladó szintről. 
Az angol vagy német nyelv oktatása kezdő 

vagy (közép)haladó szintről a 9. AJTP 
évfolyamon heti 7 órában, majd heti 5-5-

5-4 órában. 
Tantárgyi specializáció (fakt) az utolsó két 
évfolyamon: két tantárgyból választható. 

 

34 fő 

 
Kollégiumi férőhely: 321 fő 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): igen. 
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Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
Ágoston Ildikó énekkar 1 óra/hét 
Varga Ildikó "Zig-Zug Pódium" - dráma szakkör 1 óra/hét 
Polyák Martin robotika szakkör 4 óra/hét 
Molnár Zoltán kézilabda sportkör 2 óra/hét 
Molnár Zoltán labdarúgás sportkör 2 óra/hét 
Merkószki Csilla röplabda sportkör 1,5 óra/hét 
Kovácsné Szabó Gyöngyi női torna sportkör 1 óra/hét 

Külföldi kapcsolataink: Gymnasium an der Stenner (Iserlohn, Németország), Kajaanin Lyseon Lukio (Kajanii, Finnország), 
Márai Sándor Gimnázium (Kassa, Szlovákia) 
 
Nyílt tanítási nap: 2020. november (járványhelyzettől függően személyesen). 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 
Tanulmányi eredmény és a központi magyar nyelvi és matematika mérőlapok eredményei alapján. Szóbeli felvételit csak 
a 0001-es haladó angol tanulmányi területre jelentkezőknek kell tenni. 
 
További információk: www.zrinyinyh.hu honlapon a Nyolcadikosoknak című mappában. 

 
 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, 

Kisvárda 
OM azonosító: 031238 

Telephely kód: 010 
Vezető neve: Végh Attila Pályaválasztási felelős neve: Kaczur György 

Iskola címe: 4600 Kisvárda, Szent László út 38. 
Iskola telefonszáma: +36-45/500-290 

E-levél: iroda.kisvarda@szentbazil.com 
Honlap: www.szentbazilszakkepzo.hu 

 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

106 Gimnázium 4 Angol  34 

 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

101 Egészségügy 4 Angol  Gyakorló ápoló 24 

102 
Informatika és 

távközlés 
4 Angol  

Informatikai rendszer- 
és alkalmazás-

üzemeltető technikus 
24 

104 Szépészet 4 Angol  
Fodrász/ Kozmetikus 

technikus 
24 
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Szakképző iskolai képzés 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

103 Kereskedelem 3 Angol  
Kereskedelmi 

értékesítő 
24 

105 Turizmus- vendéglátás 3 Angol  
Pincér-vendégtéri 

szakember/ szakács 
24 

 
Kollégiumi férőhely: - 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): F 81.0 Diszlexia, F81.1 Diszgráfia, F81.2 Diszkalkulia 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): robotika, tánc 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): tanulmányi eredmény 

 

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 033665 
Vezető neve: Tormássiné Kapitány Ágotha 
Pályaválasztási felelős neve: Kovács István 

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. 
Iskola telefonszáma: +3642444-300 
E-levél: szentimrenyh@gmail.com 
Honlap: www.szentimre-nyh.hu 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0008 Nyolcévfolyamos 
gimnáziumi képzés 

8 év angol, 
német 

Emelt szintű matematika képzés 
Második választható idegen nyelv: 

40 

0021 Emelt szintű 
matematika képzés 

4 év angol, 
német 

Emelt szintű matematika képzés 
Második választható idegen nyelv: 

40 

0031 Emelt szintű 
biológia/kémia képzés 

4 év angol, 
német 

Emelt szintű biológia/kémia képzés 
Második választható idegen nyelv: 

40 

0041 Általános gimnáziumi 
képzés 

4 év angol, 
német 

Második választható idegen nyelv: 
német/angol/francia/olasz 

40 

 
Kollégiumi férőhely: 200 fő 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): igen (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar) 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): médiaszakkör, robotika, 
tehetséggondozás, futball, atlétika, kosárlabda, röplabda, néptánc, balett, hangszeres oktatás 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): Egységes központi írásbeli 
vizsga matematikából és magyar nyelv és irodalomból, hozott pontszám (3. év végi és a 4. félévi érdemjegyekből 
számított pontszám) 
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): Kötetlen, általános jellegű szóbeli elbeszélgetés figyelembe véve a 
jelentkező keresztény elköteleződését. A felekezetnek megfelelő hittan kérdéseket is tartalmazó személyes 
elbeszélgetést pontszámmal nem értékeljük – az ezen való megfelelés a sikeres felvételi feltétele. 
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Szent István Gimnázium és Technikum 
OM azonosító:201756 

Vezető neve: Mező-Halász Krisztina 
Pályaválasztási felelős neve: Tóth Edina 

Iskola címe:4244 Újfehértó, Eötvös út 25. 
Iskola telefonszáma: 06-42/290-053 
E-levél: szent.istvan.ujf@gmail.com 

Honlap: www.kszigujfeherto.hu 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

001 általános gimnázium 4 év  felvételi szóbeli elbeszélgetés alapján, 
minimum közepes átlag 

26 

002 emelt szintű digitális 
kultúra oktatás 

4 év  felvételi szóbeli elbeszélgetés alapján 26 

003 emelt szintű 
nyelvoktatás 

4 év angol felvételi szóbeli elbeszélgetés alapján, második 
választható nyelv a német nyelv 

26 

 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Alapító Okiratban meghatározottak szerint. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): futball sportkör, 
röplabda sportkör, színjátszó szakkör 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): szóbeli elbeszélgetés 
benyomásai, valamint a hetedik évfolyam végének és a nyolcadik évfolyam félévének tanulmányi eredménye alapján 
döntünk a felvételről. 

 

Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 

OM azonosító: 033661 
Vezető neve: Kaszásné Tóth Judit 

Pályaválasztási felelős neve: Szabóné Takács Karolina 
Iskola címe: 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. 

Iskola telefonszáma: 0645-405210 
E-levél: kisvardaszlki@gmail.com 

Honlap: www.szentlaszlokisvarda.hu 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható nyelv Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP 

stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 9.a 4 év 1.idegen nyelv angol/német 
2. idegen nyelv: német/angol/orosz 

emelt szintű matematika-
digitális kultúra képzés 

16 fő 

0002 9.a 4 év 1. idegen nyelv: angol/német 
2. idegen nyelv: német/angol/orosz 

emelt szintű digitális 
kultúra képzés 

24 fő 

0003 9.b 4 év 1. idegen nyelv: angol/német 
2. idegen nyelv: német/angol/orosz 

emelt szintű reál (biológia 
– kémia) képzés 

16 fő 

0004 9. b 4 év 1. idegen nyelv: angol/német 
2. idegen nyelv: német/angol/orosz 

emelt szintű idegen nyelv 
(angol nyelvi) képzés 

16 fő 
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0005 9.c 4 év 1. idegen nyelv: angol/német 
2. idegen nyelv: német/angol/orosz 

emelt szintű humán 
(magyar-történelem) 

képzés 

16 fő 

0006 9.c 4 év 1. idegen nyelv: angol/német 
2. idegen nyelv: német/angol/orosz 

általános tantervű 
gimnáziumi képzés 

16 fő 

 

 

Technikum 

Belső 
kód 

Ágazat Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ Megszerezhető 
szakképesítés 

Felvehető 
létszám 

0007 Gazdálkodás és 
menedzsment 

5 év angol  pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

28 fő 

0008 Gazdálkodás és 
menedzsment 

5 év angol  vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző 

28 fő 

0009 Informatika és 
távközlés 

5 év angol  informatikai rendszer- és 
alkalmazásüzemeltető 

31 fő 

 

Kollégiumi férőhely: biztosított minden intézményünkbe felvett vidéki tanulónak. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): SNI és BTMN-s tanulókat fogadunk, az érvényes határozatnak megfelelően 
tehetik le központi felvételi vizsgájukat, részesülnek kedvezményekben az oktatás során. Az intézmény fejlesztő 
foglalkozásban részesíti az SNI, BTMN tanulókat. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 
A tanév elején megírt szintfelmérők alapján kialakított szintezett idegen nyelvi csoportok segítik az eredményes 
nyelvtanulást. Ingyenes nyelvvizsga előkészítő foglalkozásokat szervezünk, az intézmény EURO nyelvvizsgahelyként 
működik, pedagógusaink rendelkeznek EURO nyelvvizsgáztató jogosultsággal, felkészítik is vizsgáztatják tanulóinkat. 
A digitális kultúra iránt érdeklődők LEGO és NAO robot szakkörön, programozás tehetséggondozáson készülnek az 
országos és nemzetközi versenyekre, megismerkednek a 3D nyomtatás technikájával, ECDL vizsgát tehetnek. 
Egyéni tehetséggondozásban és versenyfelkészítésben vesznek részt tanulóink idegen nyelv, történelem, magyar nyelv 
és irodalom, népi ének, matematika, természettudományok területén.  
Tömegsport keretében kézilabda, kosárlabda, röplabda, aerobik, edzőterem és túrázási lehetőség várja tanulóinkat.  
Sportkörök keretében atlétika, torna, labdarúgás és úszás sportágakban fejleszthetik tehetségüket diákjaink. 
Legtehetségesebb diákjaink osztályozóvizsgát tehetnek valamely készségtárgyból. A felszabaduló időkeretet 
mentortanár irányításával a tehetséggondozott tantárgyukban való elmélyedésre használhatják. 
A Rákóczi Szövetség Szent László Ifjúsági Szervezetében a határon túli fiatalokkal ápolhatnak kapcsolatot diákjaink. 
Testvériskolánk van Nagyváradon és Marosvásárhelyen, kapcsolattartásunk révén magyarságtudatra, nemzeti értékeink 
tiszteletére neveljük diákjainkat. Határtalanul! pályázatok keretében ismerkedünk a határon túli magyarság értékeivel. 
Erasmus+ pályázat keretében partnerkapcsolatot tartunk fenn európai oktatási intézményekkel Szlovákiában és 
Lengyelországban. 
A hittanórák, lelki programok mellett 9-12. évfolyamon évente 1 alkalommal 3 napos lelkigyakorlat segíti a diákok 
keresztény hitének elmélyítését. 
Technikumi osztályainkban már az ágazati oktatás időszakában, 9. évfolyamtól 8.000 Ft-ot meghaladó (idén 8050 Ft) 
havi alapösztöndíjban részesülnek tanulóink, a szakirányú oktatás időszakában tanulmányi átlaguktól függően akár a 
havi 56.350 Ft-ot is elérheti ösztöndíjuk. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 
Egységes központi írásbeli vizsgán vesznek részt az intézményünkbe jelentkezők magyar nyelv és matematika 
tantárgyakból. A szóbeli elbeszélgetés témája a diák alapvető emberi és keresztény értékekhez való viszonya. A 
személyes elbeszélgetést pontszámmal nem értékeljük, azonban az ezen való megfelelés a sikeres felvételi feltétele. 
A hozott pontokból (7. év vége, 8. félév tíz tantárgy eredményéből: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen 
nyelv, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika) és a központi felvételin szerzett pontok összegéből 
állapítjuk meg a rangsort. 
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A 0001-es kódon a jelentkezők rangsorát a matematika központi felvételin elért eredmény alapján állapítjuk meg. 
A 0003-as kódon a jelentkezők biológia és kémia tantárgyból elért 7. év végi és 8. félévi eredményét súlyozottan 
számítjuk be. 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): A felvételnél előnyt jelent a felekezetnek megfelelő 
lelkipásztori/hitoktatói ajánlás. 
 

Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító: 203430 

Vezető neve: Seszták Ilona 
Pályaválasztási felelős neve: Élesné Kovács Edina 

Iskola címe: Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 7. 4400 
Iskola telefonszáma: +36 42 727 002 

E-levél: szmg@nyirgorkat.hu 
Honlap: www.szentmiklosgimnazium.hu 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható nyelv Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

0001 Angol-informatika 4 év első: angol 
második: német vagy 

olasz 

emelt szintű oktatás angol és 
informatika tantárgyakból 

15 fő 

0002 Biológia-kémia 4 év első: angol vagy német 
második: angol, 

német, olasz 

emelt szintű oktatás biológia és 
kémia tantárgyakból 

15 fő 

0003 Általános tantervű 4 év első: angol vagy német 
második: angol, 

német, olasz 

kötelező érettségi tantárgyak 
megerősítése 

25 fő 

Kollégiumi férőhely: Nyíregyháza, Liliom u. 31. szám alatt található kollégiumunkban 30 főt tudunk elhelyezni. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): egyéb pszichés fejlődési (tanulási) zavarral küzd. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása: keresztény értékrend, családiasság, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 
egyéni törődés: Az intézmény az Európai Parlament Nagykövet Iskolája. 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai: az általános iskolai tanulmányi eredmények (50 pont) és a központi 
írásbeli (100 pont) eredményének összege, összesen 150 pont. 

 

Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium 
OM azonosító: 201200 

Vezető neve: Vig Csaba  30/219-1175 
Pályaválasztási felelős neve: Dr. Bur Beáta 30/234-1116 

Iskola címe: 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. 
Iskola telefonszáma: 42/520-227, 42/520-228 

E-levél: tiszavasvarigimi@freemail.hu, vigcsaba100@gmail.com 
Honlap:  www.tiszavasvarigimi.hu  

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

01 Angol nyelvi előkészítő emelt 
informatika képzéssel 

1 + 4 év  Előkészítő évfolyamon 15 óra/hét 
angol, 3 óra/hét német, 3 óra/hét 

informatika 

18 
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02 Német nyelvi előkészítő emelt 
informatika képzéssel 

1 + 4 év  Előkészítő évfolyamon 15 óra/hét 
német, 3 óra/hét angol, 3 óra/hét 

informatika 

18 

03 Emelt angol nyelvi képzés 4 év  5 óra/hét angol, 3 óra/hét német 18 

04 Általános képzés 4 év   18 

 
Kollégiumi férőhely: kollégiumi elhelyezés a helyi szakgimnázium kollégiumában biztosított. 
 
Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni? A szakértői véleményben leírtak szerint oktatjuk és 
értékeljük az ilyen tanulókat. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása: Iskolánkat családias, elfogadó légkör jellemzi. Számos tanórán kívüli 
tevékenységgel is segítjük tanulóink személyiségének kibontakoztatását: tehetséggondozó órák, közép- és felsőfokú 
nyelvvizsgára felkészítő egyéni és kiscsoportos foglalkozások, könyvtári és múzeumi foglalkozások, színházlátogatások, 
filharmónia előadások, versenyfelkészítés, versenyeken való részvétel lehetőségének biztosítása, szakkörök várnak a 
diákokra. 
Rendszeresen részt veszünk pályázatokon, amelyek segítségével külföldi tanulmányutakat biztosítunk tanulóink 
számára. 
Erősségünk a magas színvonalú nyelvoktatás. Jelenleg diákjaink 40%-a rendelkezik közép-, illetve felsőfokú 
nyelvvizsgával egy vagy két idegen nyelvből. Iskolánk bejelentett ORIGO nyelvvizsgahelyként is működik, hat 
nyelvtanárunk aktív vizsgáztató. 
 
Nyílt tanítási nap: nincs, pályaválasztási szülői értekezlet: nincs  
 
Továbbtanulási információkérés: telefonon és e-mailben a fent megadottak szerint 
 
Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? nem 
 
További információ: Felvételi követelmény: az irodalom, nyelvtan, idegen nyelv, történelem, földrajz, matematika, 
fizika, kémia és biológia tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi érdemjegyek átlagának rangsora alapján.  
Második idegen nyelvként angol, német, orosz nyelv választható. 
A nyelvi előkészítő osztályban az előkészítő év után emelt óraszámú nyelvi képzés. 
A közép- és emelt szintű érettségi felkészítők 11. és 12. évfolyamon a tanulók választása alapján indulnak.  
A 11. és 12. évfolyamon a kötelező érettségi tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) 
csoportbontásban tanulják a tanulók.  

 
 

Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító: 033387 

Vezető neve: Pappné Molnár Erika 
Pályaválasztási felelős neve: Révész Balázs igazgatóhelyettes 

Iskola címe: 4600 Kisvárda, Flórián tér 5. 
Iskola telefonszáma: 06/45-406-021 

E-levél: refiskkv@gmail.com 
Honlap: www.kisvarda.reformatus.hu 

 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

001 Általános 
gimnáziumi osztály 

4 év angol, német, 
orosz 

Emelt óraszám angol, informatika, magyar 
nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból 

24 fő 

002 Humán tagozat 4 év angol, német, 
orosz 

Emelt szintű oktatás történelem, magyar nyelv 
és irodalom tantárgyakból 

17 fő 
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003 Biológia- kémia 
tagozat 

4 év angol, német, 
orosz 

Emelt szintű oktatás biológia- kémia 
tantárgyakból 

14 fő 

004 Idegen nyelvi 
tagozat 

4 év angol, német Emelt szintű oktatás angol - német nyelvből, 
kötelező pénzügyi ismeretek oktatása 

13 fő 

005 Matematika- 
informatika tagozat 

4 év angol, német, 
orosz 

Emelt szintű oktatás matematika 
tantárgyból, emelt óraszámú digitális kultúra 

képzés 

14 fő 

 
Kollégiumi férőhely: Ellátást biztosítunk. 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása: A gimnáziumi képzés során intézményünk az alábbi sajátos nevelési igényű tanulók 
ellátását biztosítja: egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő. 
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.)  
Nyelvvizsgaközpont és ECDL Vizsgaközpont működik iskolánkban. Természettudományi tehetséggondozás, 
ösztöndíjprogramokban való aktív részvételi lehetőség. Programozás elsajátításának lehetősége robotika szakkörön. Az 
angol nyelv oktatása anyanyelvi lektor bevonásával történik, nívócsoportok kialakításával. Iskolalelkész, 
iskolapszichológus segíti munkánkat. Sokszínű sportolási és művészeti lehetőség. 
 
Nyílt tanítási nap: Iskolánk honlapján elérhető 2020. 11. 02-től, digitális formában.  
www. kisvarda.reformatus.hu 
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): 
Felvételi követelmény: Központi írásbeli vizsga matematikából és magyar nyelv és irodalomból; szóbeli felvételi vizsga 
bibliaismeretből; 7. év végi és 8. félévi jegyek matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és fizika 
tantárgyakból.  
 
Egyéb feltételek (pl. alkalmassági, ajánló stb.): 
A szóbeli elbeszélgetésre mindenki hozza magával a lelkészi ajánlást. A szóbeli vizsga tartalmi követelményei 
megtalálhatóak honlapunkon, a www kisvarda. reformatus.hu 

 

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 
OM azonosító: 033657 

Vezető neve: Szalainé Biró Katalin 
Pályaválasztási felelős neve: Baráth Tiborné 

Iskola címe: 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 9.B 
Iskola telefonszáma: 06-45-570-053 
E-levél: giminameny@yahoo.com 

Honlap: www.vrfg.sulinet.hu 
 

Gimnáziumi osztályok 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése 
Képzési 

idő 
Választható 

nyelv 
Egyéb információ (pl. emelt 

szintű oktatás, AJTP stb.) 
Felvehető 

létszám 

0001 4 évfolyamos, 
kerettantervre épülő, 

angol nyelvi emelt óraszámú 
osztály 

4 év angol, német angol nyelv emelt 
óraszámban, 

német nyelv alapórában 

45 

0002 4 évfolyamos, 
kerettantervre épülő, 
német nyelvi emelt 

óraszámú osztály 

4 év angol, német német nyelv emelt 
óraszámban, 

angol nyelv alapórában 

15 
 

0003 4 évfolyamos, 
kerettantervre épülő, 

általános tantervű osztály 

4 év angol, német, választható: belügyi 
rendészeti ismeretek szakmai 

orientációs tantárgy 

15 
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0004 4 évfolyamos, 
kerettantervre épülő, 

általános tantervű osztály 

4 év angol, német  15 

0005 
 
 

5 évfolyamos, 
kerettantervre épülő, 

Arany János Kollégiumi 
Program keretében induló 

osztály 

5 év angol, német AJKP-  a diákok tanulmányi 
eredményességének segítése 

30 

Kollégium: Kollégiumi elhelyezés biztosított. Az Arany János Kollégiumi Programban való részvétel feltétele a kollégiumi 
tagság. 
 
Felvételi követelmény: Az iskolánkba jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyarból és matematikából. 
A felvételi rangsor kialakításánál számít a központi írásbeli vizsga eredménye, (max. 100 pont) valamint az általános 
iskolai tanulmányi eredmény, melyből a következő módon számítjuk a hozott pontokat: a 7. év végi és a 8. félévi 
osztályzatok összege, (max. 50 pont) az alábbi tárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv, fizika. 
 
Felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 
Felvételi vizsga módja, követelményei: központi írásbeli, követelményei központilag meghatározva. 
 
Az Arany János Kollégiumi Programba a bejutás feltétele az írásbeli központi felvételi megírása, valamint az általános 
iskolai eredmény, a fent leírtak alapján. A programba való jelentkezés és a felvétel feltételeit, annak módját jogszabály 
és az EMMI által meghirdetett pályázat tartalmazza. 
Nyílt tanítási nap ideje: Nyílt Napokat a járványügyi helyzetre való tekintettel az idén nem tartunk. 
SNI-s tanulókkal kapcsolatos információk (mely típust fogadja az iskola, felvételi köv. stb.): A jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően járunk el. 
További információk: Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy a Babus Jolán Középiskolai Kollégium és a 
Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium által közösen alkalmazható eszközrendszer támogatásával segítse a 
vonatkozó jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő diákok tanulmányi eredményességét. A tanulók érettségi 
bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok 
megkezdésére. A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező. Az 5 éves 
program egy előkészítő évvel indul, a középiskolai tanulmányok folytatásához szükséges képességek és készségek 
elsajátítására, a hiányok pótlására. Ezt követően a tanulók tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően folytathatják 
középiskolai tanulmányaikat gimnáziumunkban. 

 

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

OM azonosító: 033431 
Vezető neve: Homonyik Katalin Éva 

Pályaválasztási felelős neve: Czinger Zoltánné 
Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. 

Iskola telefonszáma: 42/500-870 
E-levél: nyiregyhaziwaldorf@gmail.com 

Honlap: www.nyiregyhaziwaldorf.hu 
 

Gimnáziumi képzés 

Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

001 9. osztály 5 év angol, 
német 

kötelező emelt szintű oktatás dráma, 
művészettörténet, vizuális kultúra tantárgyakból; 

emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható 
(érettségire felkészítés); mezőgazdasági, erdészeti, 

ipari és szociális gyakorlat 

20 
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Kollégiumi férőhely: Kollégiumi férőhelyet előre egyeztetés után tudunk biztosítani másik intézmény kollégiumában 
 
SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.  
 
Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.): 5 évfolyamos 
gimnáziumi nevelés-oktatás folyik az alternatív Waldorf iskolák kerettanterve szerint. mindemellett alapfokú 
művészetoktatás zene, tánc, képző és iparművészeti, színművészeti ágon. 
A közismereti tárgyakat (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, kémia, fizika, biológia) 
epochálisan, 3-4 hetes ciklusokban tanulják a diákok, valamint életkoruknak megfelelő 2 hetes gyakorlaton vesznek részt 
(mezőgazdasági, ipari, szociális). Ezen kívül dráma, kézművesség, kézimunka és a zene is megjelenik a művészeti órákon.  
 
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai (pl. írásbeli, tanulmányi eredmény stb.): A felvételi kérelmeket a 
tanulmányi eredmény és a felvételi elbeszélgetésen nyújtott teljesítmény alapján rangsoroljuk.  
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