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KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.  

Telefonszám: 32/795- 239   

 

Honlap: http://klik.gov.hu/ 

Email cím:  salgotarjanitk@klik.gov.hu 

Tankerület igazgató: Simon Tibor 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az oktatási miniszter irányítása alá tartozó központi 

hivatalként működő központi költségvetési szerv. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016.(VI.10.) Kormányrendelet alapján a  Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK) a területi szervei 2017. január 1-jével 

kiválnak, és összesen 58  tankerületi központ alakul. A tankerületi központ gazdasági szervezettel 

rendelkező központi költségvetési szerv.   

A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. 

Nógrád megyében a Salgótarjáni és a Balassagyarmati Tankerületi központ  jön létre, előbbi a 

salgótarjáni, a bátonyterenyei és a pásztói, utóbbi a balassagyarmati, a szécsényi és a rétsági tankerület 

illetékességi körét foglalja magában. 

A tankerületi központok az illetékességi területükön működő általuk fenntartott intézmények tekintetében 

ellátják a fenntartói és működtetői feladatokat. 

A Salgótarjáni Tankerülethez tartozó középfokú  intézmények:  

 Salgótarjáni  Bolyai János Gimnázium – 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. 

 Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium – 3100 Salgótarján, Arany J. út 12. 

 Mikszáth Kálmán Líceum – 3060 Pásztó, Rákóczi út 1. 

 Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium-  3078 Bátonyterenye, Váci M. út 5. 

A Balassagyarmati Tankerülethez tartozó középfokú intézmények:  

 Balassi Bálint Gimnázium- 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17. 

 Madách Imre Kollégium – 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.  

 Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium-2660 Balassagyarmat, Nyírjespuszta 5. 
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SALGÓTARJÁNI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM 

Cím: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. OM azonosító: 032286 

Telefonszám: 32/410-414 

 

Faxszám: 32/310-394 

Honlap: www.bolyai-starjan.sulinet.hu 

Email cím: iskola@bolyai-starjan.sulinet.hu 

Igazgató: Pálfalvai Zoltán  

Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla 

Nyílt napok: 2016. november 21-22. 1300-1600 (előzetes bejelentkezés telefonon) 

Szülői értekezlet: 2016. november 21. (hétfő)  

     1630 a 8. osztályos tanulók szülői számára 

     1730 a 6. osztályos tanulók szülői számára 

 

KÍNÁLATUNK 

Jellemzők 
Tagozat 

kód 
Jellemzők 

Felvehető 

létszám 

gimnázium 0001 

Emelt szintű idegen nyelvi tagozatos hatosztályos 

gimnáziumi képzés  

Egyik idegen nyelvből sem szükséges előképzettség. 7-8. 

osztályban angol nyelv oktatása emelt óraszámban, heti 6 

óra. 9. évfolyamtól az angolt és a 2. idegen nyelvet heti 5 

órában tanulják. 

34 fő 

gimnázium 0002 

Angol-magyar két tanítási nyelvű ötosztályos 

gimnáziumi képzés  

Angol nyelvből nem szükséges előképzettség. A 9. 

évfolyamon intenzív célnyelvi előkészítés folyik heti 18 

órában. A 10. évfolyamtól tanulják a célnyelvi civilizációt 

és további 2 tantárgyat (történelem, matematika, fizika, 

földrajz) angolul. Kettőből kötelező angol nyelven 

érettségi vizsgát tenni. A második idegen nyelv tanulása a 

10. osztályban kezdődik. 

34 fő 

gimnázium 0003 

Angol-magyar két tanítási nyelvű négyosztályos 

gimnáziumi képzés 

Angol nyelvből előképzettség szükséges. Már 9. osztálytól 

tanulják a célnyelvi civilizációt és további 2 tantárgyat 

(történelem, matematika, fizika, földrajz) angolul. 

Kettőből kötelező angol nyelven érettségi vizsgát tenni. A 

második idegen nyelv tanulása is 9. osztályban kezdődik 

15 fő 

gimnázium 

 

0004 

. 

Négyosztályos gimnáziumi képzés  

Általános gimnáziumi képzés. A felvételt nyert tanulók 

heti 2 többletórát választhatnak különböző 

természettudományos tantárgyakból (biológia, fizika, 

kémia). A második idegen nyelv tanulása is 9. osztályban 

indul. 

19 fő 

Kollégiumi elhelyezés:  biztosított 
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FELVÉTELI INFORMÁCIÓK 

A képzések indulásának feltétele a minimális osztálylétszám elérése. 

A nyolcadikos tanulók számára bármely képzésre jelentkeznek, egységes írásbeli felvételi 

vizsgát tartunk intézményünkben. 

Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgára személyi igazolványt vagy diákigazolványt 

hozzanak magukkal. Megjelenés ½ órával a vizsga előtt. A felvételi során – körzőn és 

vonalzón kívül - semmiféle segédeszköz nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell 

kitölteni. 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

6. osztályos tanulók számára (01): 

Bekerülés: az általános iskolából hozott osztályzatokból számított pontok alapján (5. év vége, 

6. félév osztályzatai magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából, 

természet¬ismeretből, egy idegen nyelvből) 

A központilag kiadott jelentkezési lap beszerezhető a gimnáziumból, vagy letölthető az 

internetről. 

A tanuló a jelentkezési lapot közvetlenül küldheti meg az iskolának, a tanulói adatlapot pedig a 

Felvételi Központ részére. 

 

8. osztályos tanulók számára (02, 03, 04): 

Felvételi: egységes írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből az általános 

képzésre.  

A felvételi vizsgára külön jelentkezési lapot kell benyújtani az intézményünkbe. Ha valaki más 

intézményben írja az írásbeli vizsga feladatlapjait, az eredményértékelő lapjának másolatát a 

jelentkezési laphoz csatolni kell.  

Bekerülés: A felvételről az írásbeli felvételin elért eredmények és az általános iskolából hozott 

osztályzatokból számított pontok alapján döntünk. (7. év vége, 8. félév osztályzatai magyar 

nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, matematikából, egy természettudományos 

tantárgyból, egy idegen nyelvből). 

 

A két tanítási nyelvű képzésekben az érettségi bizonyítvány felsőfokú ,,C” típusú államilag 

elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű, ha a vizsgázó angol nyelvből emelt szinten 

legalább 60 %-ot ért el, a másik két vizsgatárgyból angol nyelven sikeres, legalább középszintű 

vizsgát tett. 

 

Minden képzésben a 11. évfolyamtól kezdődően emelt szintű érettségire való jelentkezés esetén 

heti 2 óra felvételére van lehetőség a választott tantárgyakból. 

Második idegen nyelvként választható a német vagy a francia nyelv. 

Az SNI-s tanulók felvételijével és értékelésével kapcsolatos tudnivalókat az iskolai 

tájékoztatónk tartalmazza.  

Várjuk a tehetséges tanulókat! 
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SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 

Cím: 3100 Salgótarján, Arany János út 12. OM azonosító: 032295 

Telefonszám: 32/411-353; 32/411-104 

 

Faxszám: 32/411-104 

Honlap: www.madach-starjan.sulinet.hu 

e-mail cím: madach@madach-starjan.sulinet.hu 

Igazgató: Szluka Pálné 

Pályaválasztási felelős: Herczegné Kaszás Judit 

Nyílt nap: 2016.11.22; 2016.11.24-25. 

Szülői értekezlet: 2016.12.01. 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

gimnázium  

001 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 

Emelt óraszámú képzés angol nyelvből 
34 fő 

gimnázium  

 

002 

Négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés 

(igény szerint lehetőség van történelmet, matematikát, 

informatikát, német nyelvet, drámát emelt 

óraszámban tanulni – ezeknek nincs külön kódja.)  

36 fő 

gimnázium  

003 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés  

Emelt óraszámú testnevelés, köznevelési típusú 

sportiskolai kerttanterv szerint 

14 fő 

gimnázium  

004 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés  

Emelt óraszámú rajz- és vizuális kultúra 
14 fő 

Kollégiumi elhelyezés:  biztosított 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

Három osztály indít intézményünk. A tanulók a specialitásokat az emelt szintű érettségire 

történő felkészítés keretében vihetik tovább. Két idegen nyelv tanulása kötelező: angol nyelv 

és német nyelv (szakköri szinten orosz nyelv).  

A 9. évfolyamon a hozzánk jelentkező csak egyféle képzési irányra nyerhet felvételt, de több 

irányultságot is megjelölhet. A felvételi lapon jelezni kell az eddig tanult idegen nyelveket. 

 

Klasszikus, négy évfolyamos gimnáziumi képzést indítunk, amely sokoldalú ismereteket nyújt 

a diákoknak, amely alapot ad az élethosszig tartó tanulásra, bármely irányban történő  

továbbtanulásra, a változások rugalmas követésére. Gimnáziumi képzésünk a korai 

pályaválasztást kitolva lehetőséget biztosít a többoldalú fejlesztéshez. Fontos feladatnak 

tekintjük, hogy diákjaink többsége találja meg azt a területet, amelyben tehetségét 

kibontakoztatja. Ezért tartjuk fontosnak a sokszínű képzési kínálat lehetőségét, a különböző 

szakkörök beindítását, szabadidős programok és rendhagyó órák megszervezését. Ahhoz, hogy 

minél több diákunk sikeresen tanuljon tovább, sokoldalúan támogatjuk diákjaink tehetségének 

kibontakoztatását. Kiemelt feladatnak tartjuk a lemaradók segítését, valamint a tehetséges 
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tanulókkal történő foglalkozást. Ezért indítottuk be tehetséggondozó, illetve felzárkóztató 

programunkat. Mindkét lehetőség az egyéni képességek fejlesztését segíti.  

  

 A korszerű oktatási formák alkalmazásának köszönhetően a tanulók kreatívabbá, kommunikatívabbá 

válnak, növekszik a tárgyra vonatkozó rálátásuk, együttműködési készségük fejlődik.  

Kínálatunk sokoldalú, a megyében csak nálunk van emelt óraszámú képzés vizuális kultúra, 

valamint testnevelés tantárgyakból (sportiskolai képzés), illetve dráma orientáció. Ha a tanuló 

érdeklődési köre megváltozik, ekkor van lehetősége más tantárgyból emelt óraszámú képzést 

választania.   

 

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK 

 

001. Emelt óraszámú képzés angol nyelvből  
Mindannyiunk számára nyilvánvaló a nyelvtanulás fontossága, s nem kell hangsúlyoznunk mindennapi 

életünkben betöltött szerepét sem. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 2017/2018-as tanévben ismét 

indít emelt óraszámú angol nyelvi képzést indítunk, heti 5+1 órában. Az emelt óraszám szélesebb körű 

és alaposabb lehetőséget jelent(het) a diák számára. E lehetőség felkínálásával célunk, hogy olyan képzést 

nyújtsunk a diákoknak, amely megalapozza a későbbi nyelvtudást, az emelt szintű, s egyben 

nyelvvizsgára való felkészítést.  

Felvétel után az angol nyelvet választó tanulók csoportba sorolása szintfelmérő után történik. 

Ajánljuk azoknak, akik a nyelvtanuláshoz biztos alapokat akarnak kapni, s várhatóan 

emelt szintű érettségin szeretnék megszerezni a nyelvvizsgát; akik a középiskola befejezése 

után felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni bármely szakirányban; akik nem 

szeretnének némák maradni az EU-ban. 

 

002. Általános gimnáziumi képzés  

Az általános képzést azoknak ajánljuk, akik még bizonytalanok pályaválasztásukban és csak 

11. évfolyamtól szeretnének készülni emelt szintű érettségire. Az általános képzést  választók 

azonban +1 vagy +2  órában választhatják, hogy  a  történelmet, matematikát, informatikát, 

német nyelvet, drámát magasabb óraszámban tanulhatják: 
A +2 óra dráma óra keretein belül drámajátékkal, mozgásgyakorlattal ismerkedhetnek a diákok, 

valamint kommunikáció képesség fejlesztése történik, ami a elengedhetetlen a későbbi 

pályaválasztásnál.  Intézményünkben hagyománya van a színvonalas informatika oktatásnak, 

ezt bizonyítja, hogy tanítványaink sikeresen szerepelnek hazai és nemzetközi versenyeken is. 

Sokan választják érettségi tantárgyként, illetve tanulnak tovább ezen a területen. Már 9. 

évfolyamon szeretnénk teret és lehetőséget adni a történelem tantárgy iránt érdeklődő diákok 

számára, hogy egy-egy kort mélyebben, szélesebb rálátással ismerhessenek meg. El tudjanak 

mélyedni az adott kor mindennapjaiban, azaz ne csak a száraz tényeket, hanem régen élt emberek 

mindennapjait, életmódját is megismerjék. Cél a történelemmel történő továbbtanulás 

megalapozása. A német nyelv emelt óraszámban történő tanulása lehetőség egy újabb idegen 

nyelv mélyebb elsajátítására, hiszen földrajzi fekvésünknek megfelelően hasznos a német 

nyelven történő kommunikációs készség fejlesztése.  

Matematika : Célunk már 9-10. évfolyamon teret adni a matematikai képességek 

fejlesztésének, tehetséggondozás támogatására;  logikai, problémamegoldó készség erőteljes 

fejlesztése; a természettudományos és informatika tantárgyakhoz szükséges tudás 

megalapozása.  

  

 

 

003. Emelt óraszámú testnevelés, köznevelési típusú sportiskolai kerttanterv szerint  

A testnevelési orientációt MOB által támogatott köznevelési típusú sportiskolai képzésben 

vehetnek részt. Ez a képzés a testnevelés iránt érdeklődő vagy rendszeresen sportoló 

tanulók számára kínál lehetőség. Segítségével mód nyílik az egyéni képességek sokoldalú 



NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT    

 

9 

 

fejlesztésére, a továbbtanulásra való felkészülésre. Leginkább azoknak ajánljuk, akik 

Testnevelési Egyetemre vagy bármely főiskola testnevelés szakára szeretnének jelentkezni, 

illetve új képzési formák közül szeretnének választani: sportmanager, masszőr, sportriporter, 

gyógytornász, stb. Továbbá segíti az alkalmassági vizsgákra való felkészülést azoknak, akik 

katonai vagy rendőri pályára készülnek. 

 

004. Emelt óraszámú vizuális kultúra 

A rajz és vizuális kultúra orientációt választók heti plusz két órában fejleszthetik ábrázolási 

készségüket, vizuális kifejező képességüket, szerezhetnek mélyebb ismereteket 

művelődéstörténetből és különböző technikákból. Azok a tanulók, akik ezt az orientációt 

választják, a 9-10. évfolyamon az alapórán kívül heti 2 órában tanulják a vizuális kultúra tantárgy 

anyagát. Érettségi tárgyként választható. 

 

A FELVÉTEL RENDJE 

Nincs írásbeli felvételi, az általános iskolából hozott tanulmányi eredmény alapján történik a 

rangsorolás. A jelentkezők felvétele a pontozással megállapított sorrend szerint történik.  

A tanulók pontjait a hozott összessége adja.  

A hozott pontokat a következő tantárgyak 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeinek összege 

adja: 

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, egy természet-

tudományi tantárgy (fizika/kémia/biológia/földrajz). A fenti tárgyakból max. 60 pont 

szerezhető.  

Alkalmassági megfelelés van rajzból és testnevelésből. Ennek követelményét az iskolai 

tájékoztatóban tesszük közzé. A tanuló minősítése: megfelelt/nem felelt meg – ez alapján 

kerülhet be a rangsorolásba az említett két szakon. 

 

A sikeres felvételihez alkalmassági megfelelés testnevelésből és rajzból ( ezen osztályok esetén) 

A testnevelési alkalmassági időpontja: 2017. február 21. 8.00 (Külön értesítést nem küldünk.) 

Egyéb alkalmassági vizsga időpontja: 2017. február 22-23. (Ennek csoportbeosztásáról 

értesítjük a tanulókat.). Pótfelvételi időpontja: 2017. március 07. 

 

A szerzett pontszámok alapján készül el a rangsorolás a törvényi előírásoknak megfelelően.  

Azt a tanulót, aki rajz, illetve testnevelés alkalmassági vizsgán nem felelt meg, az adott szakon 

elutasítjuk, azonban másik szakra felvételt nyerhet.  

Minden kedves érdeklődő tanulót, szülőt és kollégát szeretettel várunk intézményünkben 
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MIKSZÁTH KÁLMÁN LÍCEUM 

Cím: 3060 Pásztó, Rákóczi út 1. OM azonosító: 032289 

Telefonszám: 32/460-791; 32/463-116; 32/463-888 

 

Faxszám: 32/460-791 

Honlap: www.mixat.hu 

e-mail cím: mikszath@mixat.hu 

Igazgató: Herczegné Varga Ilona 

Pályaválasztási felelős: Racskó Péter 

Nyílt nap: 2016. november 9, 24. 

Szülői értekezlet: A Nyílt Napok keretében 

 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési 

forma 

Tagozat 

kód 
Jellemzők 

Felvehető 

létszám 

gimnázium 0001 

5 évfolyamos gimnáziumi képzés angol nyelvi 

előkészítő évvel (kezdő és haladó csoportokkal), 

emelt óraszámú informatikával, 

természettudományi ill. társadalomtudományi 

tantárgyblokkal 

34 fő 

gimnázium 0002 

5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű 

gimnáziumi képzés német nyelvi előkészítő évvel 

(kezdő és haladó csoportokkal) 

34 fő 

gimnázium 0003 

5 évfolyamos magyar-francia két tanítási 

nyelvű gimnáziumi képzés francia nyelvi 

előkészítő évvel 

34 fő 

Kollégiumi elhelyezés: biztosított (térítésmentesen) 

„Nyitott kapuk” - pályaválasztási napok 

 Iskolánk pedagógus és diákközössége szeretettel vár minden érdeklődőt az iskola „Nyitott 

kapuk” programján  

2016. november 9-én, és 

2016. november 24-én.  

A programok helyszínei: az intézmény három épülete.  

Gyülekezés:  7 óra 50 percig – Pásztón, a Rákóczi út 1. sz. és a Fő út 58.sz. alatti 

épületeinkben. 

8 órától – Tájékoztató az iskola által indított képzésekről, az iskoláról és a felkínált 

lehetőségekről 

9 órától – tanítási órákon való részvétel 

Felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk 

http://www.mixat.hu/
mailto:mikszath@mixat.hu
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magyar nyelvből, matematikából 2016.11.28 – 2017.01.20-ig, 

angol nyelvből és német nyelvből 2017.01.23. – 2017.02.23-ig. 

Jelentkezni lehet az iskolatitkárságon vagy az intézmény vezetőinél, személyesen és 

telefonon is: 

Pásztó, Rákóczi út 1., Tel: 32/460-791 

 

Felvételi vizsga minden képzésünkre történő felvételhez szükséges. 

Központi írásbeli:  2017. január 21. (szombat) 10.00, 

 pótnap: 2017. január 26. (csütörtök) 14.00. 

Iskolai szóbeli:  2017. február 24. (péntek) 13.00 – 16.00 

 vagy 2017. március 3. (péntek) 13.00 - 16.00 

A felvételi vizsga tárgyai és beszámításuk: 

1. Írásbeli:  magyar nyelvi kompetencia 25% 

matematika kompetencia 25% 

2.  Szóbeli: magyar nyelvű felvételi (minden képzésre jelentkező tanulónak): 25% 

 angol nyelvi kommunikatív készség mérése (szintfelmérés, aki az általános iskolában 

tanult angol nyelvet és az angol nyelvi előkészítős gimnáziumi osztályba jelentkezik), 

német nyelvi kommunikatív készség mérése (szintfelmérés, aki az általános iskolában 

tanult német nyelvet és a magyar-német két tanítási nyelvű osztályba jelentkezik) 

3.  Általános iskolai tanulmányi eredmény beszámítása: 25% 

A szóbeli felvételi vizsga témakörei 

Magyar nyelv: 

anyanyelvi kompetencia, kommunikatív készség, általános műveltség mérése és 

szituációs gyakorlatok 

Angol nyelv: 

Introduction; Family; Daily Routine; School; Free time, hobbies; House and Flat; 

Eating; Weather, clothes; Celebrations; Sport . 

Német nyelv: 

Vorstellung; Familie; Tagesablauf; Schule; Freizeit, Hobby; Wohnort, Haus/Wohnung; 

Essen; Wetter, Kleidung; Feste, Feiertage; Sport. 

Gyere! Várunk és tapasztald meg, hogy a Mikszáth… nem csak egy iskola! 

 Elérhetőségeink: 

Székhely (főépület): 3060 Pásztó, Rákóczi út 1. Tel/fax: +36 (32) 460-791 

Magyar-francia kéttannyelvű gimnázium telephelye:  

3060 Pásztó, Fő út 58. Tel/fax: +36 (32) 460-393 

Tittel Pál Kollégium: 3060 Pásztó, Rákóczi út 5. Tel/fax: +36 (32) 460-888 

Facebook: https://www.facebook.com/mixat.liceum 
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NÓGRÁD MEGYEI VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM 

Cím: 3078 Bátonyterenye, Váci u. 5. OM azonosító: 032285 

Telefonszám:32-553-220 

 

Faxszám:32-553-220 

Honlap:www.v-m-g.hu 

e-mail cím: vmg3078@gmail.com 

Igazgató: Tóth Lászlóné 

Pályaválasztási felelős: Horváth Bernadett 

Nyílt nap: 2016. november 23. 8.00-12.30-ig 

Szülői értekezlet: 2016. november 23. 16.00 óra 

 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési 

forma 

Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

gimnázium 04 

Választható tantárgy: katonai alapismeretek; tanulandó 

idegen nyelvek: angol és német; emelt óraszámban 

oktatjuk a magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, első idegen nyelv tantárgyakat 

34 fő 

AJKP 05 

Az előkészítő év után újra jelentkezni kell érettségit 

adó képzésre valamely salgótarjáni vagy 

bátonyterenyei középiskolába; a képzés ideje alatt az 

elhelyezést kollégiumban biztosítjuk; tanulandó idegen 

nyelv: angol vagy német 

26 fő 

Kollégiumi elhelyezés: BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 3100 Salgótarján, 

Kissomlyó út 2. 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

 

Felvételi vizsga nincs. 

 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 

 

A jelentkezési lapon közölt tantárgyi eredmények alapján rangsoroljuk a jelentkező tanulókat és az első 

34 tanuló nyer felvételt. 

 

AJKP előkészítő + Négy évfolyamos gimnáziumi képzés  

 

Az előkészítő évfolyamra 26 tanuló nyerhet felvételt. A középiskolai jelentkezés előtt pályázati 

adatlapot kell benyújtani iskolánk címére. Az adatlap letölthető a www.ajkp.hu oldalról.  

Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek 

a középiskolai kollégiumok segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt 

szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú 

tanulmányok megkezdésére.  

http://www.ajkp.hu/
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Az előkészítő évfolyam tantárgyai a felzárkóztatást, rendszerezést és az ismétlést szolgálják, hogy a 

középiskolát felkészültebben tudják kezdeni a tanulók. A magyar nyelv és irodalom valamint a 

matematika tantárgyakat heti 5-5 órában, míg az idegen nyelvet heti 4 órában oktatjuk. 

Az előkészítő év után a tanulók érdeklődésüknek megfelelően folytatják tanulmányaikat 

gimnáziumunkban, vagy valamely salgótarjáni illetve bátonyterenyei érettségit adó középiskolában. 

 

A programról bővebb információt a 29.oldalon talál. 

 

A jelentkezőket a jelentkezési lapon közölt eredmények alapján rangsoroljuk. A felvételi 

eredményekről az iskola honlapján tájékozódhatnak valamint levélben is értesítjük a jelentkezőket. 

 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 

 

A gimnázium feladata az érettségire és a felsőoktatásra való felkészítés.  

 

Ha felsőoktatás – akkor gimnázium! 

 

Gimnáziumi képzésünkre azokat a 8. osztályt végzett tanulókat várjuk, akik biztonságos, családias 

környezetben, a pedagógusok támogató közreműködésével szeretnének érettségi vizsgát tenni. 

Várjuk az SNI (sajátos nevelési igényű) és BTMN (beilleszkedési, tanulási és magatartási problémák) 

tanulók jelentkezését, akiknek fejlesztő pedagógus nyújt támogatást, megsegítést fejlesztő 

foglalkozások formájában heti rendszerességgel. Iskolaközösségünk elfogadó és befogadó, minden 

tanuló fontos számunkra és rendszeresen tartjuk a kapcsolatot tanulóink szüleivel illetve 

gondviselőivel. 

 

Újdonságként bevezetjük a katonai alapismeretek tantárgy oktatását. A középiskolákban választható 

érettségi tantárgy. A képzésen résztvevők ismereteket kapnak korunk háborúinak jellemzőiről, 

megismerik a tereptan és a térképészet alapjait, Magyarország biztonság- és szövetségi politikájának 

jellemzőit, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését és 

feladatrendszerét. A katonai pályára készülőknek a hivatás megismerésén túl jelentős előnyöket is 

biztosít a tantárgyból szerzett érettségi vizsga: ösztöndíjpályázat, országos programokon való részvétel, 

továbbtanulási lehetőségek: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, MH Altiszti Akadémia. 

  

A gimnáziumi képzés fő jellegzetessége, hogy a tantárgyak többségében az általános iskola nyolcadik 

osztályának tantárgyaival megegyeznek. Tanulóink 4 évig két idegen nyelvet tanulnak: angol és 

német nyelvet. A nyelvtanulást támogatandó külföldi önkéntes diák érkezik évente iskolánkba és 

aktívan részt vesz a tanórákon, beszélget a diákokkal, közös programokon vesznek részt. Görög, maláj, 

német és lengyel önkéntesek jártak már nálunk. Ezen kívül az első idegen nyelvet a 11. és 12. 

évfolyamon heti 5 órában tanítjuk. 

 

Tanulóink a heti 5 testnevelés óra mellett sportkör keretében plusz 2 órában készülhetnek 

sportversenyekre a választott sportágukban elkötelezett testnevelőink segítségével. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az idegen nyelveken kívül a magyar nyelv és irodalmat valamint a 

matematikát is csoportbontásban tanulják diákjaink a sikeres érettségi érdekében. 

 

A középszintű érettségi vizsga mellett emelt szintű vizsgákra is felkészítjük tanulóink.  

A 11. és 12. évfolyamon fakultáció keretében készítjük tanulóinkat a felsőoktatásra és az emelt szintű 

érettségire heti plusz 2 órában. Érettségi előkészítőt tartunk heti plusz 1 órában a 12. évfolyamon az 

érettségi vizsgatárgyakból. Ezen kívül egyéni vagy csoportos fejlesztést is szervezünk.  

 

A képzések indulásának feltétele a minimális osztálylétszám elérése. 

 

 

 



NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT    

 

14 

 

 

BALASSAGYARMATI BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM 

Cím: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17. OM azonosító: 032284 

Telefonszám: 06-35-300-011 

 

Faxszám: 06-35-300-044 

Honlap: www.balassi-bgy.sulinet.hu 

e-mail cím: balassi@balassi-bgy.sulinet.hu 

Igazgató: Dr. Fényes-Bók Szilvia 

Pályaválasztási felelős: Horváth Anita 

Nyílt nap: 

2016. november 15. (kedd) 8:00-12:00 (AJTP) 

2016. november 16. (szerda) 8:00-12:00 ( négyosztályos képzés) 

2016. november 17. (csütörtök) 8:00-12:00 ( nyolcosztályos képzés) 

Szülői értekezlet: 

2016. november 15. (kedd) 8:00-12:00 (AJTP) 

2016. november 11. (péntek) 17:00 ( négyosztályos képzés) 

2016. november 18. (péntek) 17:00 ( nyolcosztályos képzés) 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

gimnázium 

 

0004 Négyosztályos gimnáziumi képzés 

emelt szintű idegen nyelv oktatás;   

angol nyelv és német nyelv tantárgyakból (heti 5-5 

óra); felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

34+34 fő  

(két 

osztály) 

 

gimnázium  0005 Ötosztályos gimnáziumi képzés ( AJTP) 

emelt szintű idegen nyelv oktatás;   

angol nyelv és német nyelv tantárgyakból (heti 5-5 

óra); 

34 fő 

(egy 

osztály) 

gimnázium 0008 Nyolcosztályos gimnáziumi képzés 

emelt szintű idegen nyelv oktatás;  

angol nyelv és német nyelv tantárgyakból (heti 5-5 

óra); felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 

34 fő 

(egy 

osztály) 

Kollégiumi elhelyezés: biztosított 

 

A négy évfolyamos gimnázium felvételi követelményei 

Az általános iskola 7. évfolyamának végén és a 8 évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag 

alapján vesszük fel a tanulókat. A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk: magyar 

nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, egy szabadon választott 

természettudományos tantárgy (biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia), amelyből a legjobb 

eredményt érte el a tanuló. 

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,0-et el kell érnie. 

A jelentkezés módja: 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot az általános iskola küldi meg a gimnáziumnak 2017. február 

15-ig. A tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni 2017. február 15-ig. 

A felvételi kérelmek feldolgozása: 
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• a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,  

• az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben 

részesítjük: 

 a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*, 

 azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van, 

 akinek a testvére a gimnázium tanulója  

 akinek szülője iskolánk diákja volt. 

A nyolc évfolyamos gimnázium felvételi követelményei 

Az általános iskola 3. évfolyamának végén és a 4. évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag 

alapján vesszük fel a tanulókat. A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk: magyar 

nyelv, irodalom, matematika, idegen nyelv. 

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,3-et el kell érnie.  

 

A jelentkezés módja: 

A jelentkezési lapot és tanulói adatlapot a gimnázium titkárságán és portáján lehet beszerezni vagy 

az iskola honlapjáról letölteni (www.balassi-bgy.sulinet.hu). 

A kitöltött jelentkezési lapot a szülő közvetlenül megküldheti a gimnáziumba, nem szükséges 

aláírás az általános iskola részéről (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 37.§ (2) bekezdés).  

A kitöltött tanulói adatlapot szintén közvetlenül küldhetik a szülők a Felvételi Központba. 

A jelentkezési lap és tanulói adatlap megküldésének határideje 2017. február 15. 

A felvételi kérelmek feldolgozása: 

• a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,  

• az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben 

részesítjük: 

 a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*, 

 azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van, 

 akinek a testvére a gimnázium tanulója  

 akinek testvére, szülője iskolánk diákja volt.  

Arany János Tehetséggondozó Program 

Az Oktatási Minisztériummal, a Debreceni Egyetemmel és az ország huszonkét gimnáziumával 

együttműködve 2000 szeptemberében Nógrád megyében a Balassi Bálint Gimnáziumban 

indulhatott el az Arany János Tehetséggondozó Program. 

A tehetséggondozó programba a települési önkormányzatok pályázat útján delegálhatják a 

tanulókat. Pályázati csomagot minden általános iskolába eljuttatunk, vagy letölthető a Balassi Bálint 

Gimnázium honlapjáról  (www.balassi-bgy.sulinet.hu).  

A pályázatot postai úton kérjük eljuttatni a Balassi Bálint Gimnázium címére:  

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17. A borítékra kérjük, írják rá: „Arany János 

Tehetséggondozó Program.” A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 

2016. december 13. 

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden nyolcadikos tanuló, aki 

1. tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik és 

2. az alábbi pontban meghatározott feltételek közül legalább az egyiknek megfelel: 

2a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

szerint hátrányos helyzetű, vagy 

2b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy 

2c) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő 

átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, nevelésbe vett vagy 

http://www.balassi-bgy.sulinet.hu/
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2d) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő 

kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a 

rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba 

történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében 

intézkednie. 

A tehetséges tanulók kiválasztására 2017. január 20-21-én (péntek-szombat) kerül sor.  

2017. január 20-án (péntek) 14 órától a pályázó diákok a Madách Imre Kollégiumban 

(Balassagyarmat, Régimalom út 2.) nem szaktárgyi jellegű felvételi válogatáson vesznek részt. 

2017. január 21-én (szombaton) 10 órától a pályázó diákok a Balassi Bálint Gimnáziumban 

(Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.) központi írásbeli felvételi vizsgán vesznek részt 

matematika és magyar nyelv tantárgyakból. 

A központilag egységes követelmények szerint szervezett írásbeli felvételi vizsgára a tanulóknak a 

pályázati dokumentáció elküldésével együtt, 2017. december 9-éig kell jelentkezniük a központilag 

kiadott jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával.  

A felvételi vizsgára jelentkezők tanterembe történő beosztásukról pontos írásbeli értesítést kapnak. 

A sajátos nevelési igényű tanulók részvétele a felvételi eljárásban: ( bővebben az 56.oldalon) 

•A felvételi eljárásnál elérhető maximális pontszám: 100 pont, amely a következő részekből 

áll: 

 pszichológiai teszt eredménye: 25 pont (25%), 

 központilag kiadott, egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal elérhető pontszám: 50 pont 

(50%) (matematika: 25 pont, magyar nyelv: 25 pont), 

 általános iskolai tanulmányi átlag: 25 pont (25%). 

 A tanulmányi átlagot a 7. évfolyam végén és a 8. évfolyam félévekor elért osztályzatokból 

számítjuk az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 

nyelv, egy szabadon választott természettudományos tantárgy (biológia vagy fizika vagy kémia 

vagy földrajz), amelyből a legjobb osztályzatot szerezte a tanuló. 

• Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatát a vizsgázó és szülője az igazgató által kijelölt helyen 

és időben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és észrevételt tehet a 20/2012. (VIII.31) 

EMMI rendelet 35.§-ban foglaltak szerint. 

Pótló központi írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 

tudtak részt venni. 

A pótló központi írásbeli vizsga időpontja: 2017. január 26. (csütörtök) 14 óra. A vizsga helye: 

Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17. 

A képességvizsgálati teszt megírására 2017. január 26-án 14 óráig kerül sor a Madách Imre 

Kollégiumban.  

A vizsga helye: Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő diákok közül előnyben részesítjük: 

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően 

 a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően  

 azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van, ezt követően 

 akinek testvére a gimnázium tanulója. 

A felvételi eljárás eredményéről 2017. február 9-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket. Az eredményről 

történt értesítés után februárban a hagyományos felvételi eljárás keretében a programba jelentkező 

tanulók jelentkezési lapját a gimnáziumba, a tanulói adatlapot a Felvételi Központba kell elküldeni 

2017. február 15-ig. 
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RIDENS SZAKGIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 

Cím: 2660 Balassagyarmat – Nyírjes, Nyírjespuszta 5.      OM azonosító: 100804 

Telefonszám: 35/300-352  

 

Faxszám: 35/300-585 

Honlap: www.ridens.hu 

Email cím: titkarsag.nyirjes@ridens.hu 

Igazgató: Siketné Zsiga Judit 

Pályaválasztási felelős: Siketné Zsiga Judit 

Nyílt napok: 2016. november 24., 2017. január (szakma bemutatókkal)- a Nyílt napok 

pontos időpontját honlapunkon közzétesszük 

Az intézmény időpont egyeztetés után bármikor megtekinthető. 

Szülői értekezlet: A Nyílt napokon 

 
KÍNÁLATUNK 

Képzési 

forma 

Tagozat 

kód 

Szakma, képzési idő Felvehető 

létszám 

nappali 0300 Parkgondozó – 2 év 12 fő 

nappali 0302 Konyhai kisegítő – 2 év 12 fő 

nappali 0303 Számítógépes-adatrögzítő – 2 év 12 fő 

nappali 0304 Családellátó – 2 év 12 fő 

nappali 0305 Falusi vendéglátó – 2 év 12 fő 

nappali 0307 Szakács – 4 év 12 fő 

nappali 0308 Számítógép-szerelő- karbantartó – 4 év  12 fő 

nappali 0306 Készségfejlesztő iskolai oktatás 12 fő 

nappali 0013 Szakgimnáziumi oktatás- Informatika szakmacsoport 12 fő 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégium minden itt tanuló diáknak elhelyezési lehetőséget 

kínál 4-8 fős szobákban. A szobák rendelkeznek saját WC-vel, tág fürdőhelyiséggel, 

mozgássérült tanulóinknak is kényelmet nyújtva. Asszisztenseink és ápolóink folyamatos 

felügyeletet biztosítanak. 

Az iskolában és a kollégiumban mozgás-, hallás, látássérült, tanulásban- és értelmileg 

akadályozott, magatartási- és tanulási-, részképesség zavarral küzdő, autista, valamint 

szociálisan hátrányos helyzetű 14-23 éves korú fiatalok képzése, kollégiumi együttnevelése, 

habilitációja, rehabilitációja valósul meg. Az ország minden részéről várjuk a jelentkezőket. 

Képzéseinket csak megfelelő létszám esetén indítjuk. 

A jelentkezőket levélben értesítjük a felvételi elbeszélgetés időpontjáról, valamint a 

felvétellel kapcsolatos döntésről.  

 

 

  

http://www.ridens.hu/
mailto:titkarsag.nyirjes@ridens.hu
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. OM azonosító: 203048 

Telefonszám: 32/310-231 

 

Faxszám: 32/310-118 

Honlap: www.sszc.hu 

Email cím: centrum@sszc.hu 

Főigazgató: Gembiczki Ferenc  

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum 2015. július 1-je óta működő rendszer, melyet a 

szakképzési intézmények hatékonyabb, összehangoltabb működésének elősegítésére és a 

gazdasági-piaci szereplők képzési igényeinek gyorsabb és rugalmasabb kielégítésére hozott létre a 

Nemzetgazdasági Minisztérium. A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai és 

szakközépiskolai nevelést-oktatást, HÍD programok keretében folyó képzést folytat, esti, levelező 

formájú felnőttoktatást, valamint kollégiumi nevelést és szakgimnáziumi képzést is ellát. A 

Centrum kilenc tagintézménye Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó városokban 

látja el feladatát. Szakmai oktatási palettánk sokrétű, a gépészeti, kereskedelmi, közgazdasági, 

egészségügyi, informatikai, építőipari szakmáinkra Nógrád megye minden településéről 

jelentkezhetnek. A Centrum felnőttoktatást és felnőttképzési tevékenységet is végez a szakmai 

képzésbe bekapcsolódó álláskereső, szakmát váltani kívánó, szakmát szerezni akaró felnőttek 

számára.  

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézményei: 

Salgótarjáni SZC Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája- 

Balassagyarmat (35) 501-600 

Salgótarjáni SZC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája- Salgótarján (32) 411-044 

Salgótarjáni SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája- Salgótarján  

(32) 411-898 

Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Szakiskolája- Salgótarján (32) 412-504 

Salgótarjáni SZC Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 

Kollégiuma- Salgótarján (32) 887-613 

Salgótarjáni SZC Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma- 

Bátonyterenye (32) 353-048 

Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Szakiskolája- Salgótarján (32) 431-733 

Salgótarjáni SZC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma Szakgimnáziuma, és Szakközépiskolája- 

Balassagyarmat (35) 300-622 

Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Szakiskolája- Balassagyarmat (35)-301-999 
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SSZC TÁNCSICS MIHÁLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Telephely azonosító: 019 

Cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 58. OM azonosító: 203048 

Telefonszám: 32/411-898, 32/411-671          Faxszám: 32/417-248 

 

Honlap: www.tancsics-starjan.sulinet.hu 

Email cím: kozge@tancsics-starjan.sulinet.hu 

Igazgató: Juhászné Janik Beatrix 

Pályaválasztási felelős: Várszegi Bernadett 

Nyílt napok: 2016. december 5-7. 14.00-16.00 óráig (Előzetes 

bejelentkezést kérünk!) 

Szülői értekezlet: 2017. január 11. 15.00 óra 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakgimnázium 3101 

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített Közlekedés, 

szállítmányozás és logisztika ágazati szakgimnáziumi képzés 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (1+ 4+1 évf.nyelvi 

előkészítő) 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:  

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző 

34 fő 

szakgimnázium 3102 

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített turisztika 

ágazati szakgimnáziumi képzés 

Turisztikai szervező, értékesítő(1+ 4 +1 évf. nyelvi 

előkészítő) 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:  

52 812 01 Szállodai recepciós 

34 fő 

szakgimnázium 3103 

Közgazdaság ágazati szakgimnáziumi képzés 

Államháztartási ügyintéző  

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:  

52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens (4+1 évfolyam ) 

34 fő 

szakgimnázium 3104 

Informatika ágazati szakgimnáziumi képzés 

Gazdasági informatikus 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:  

52 481 02 Irodai informatikus(4+ 1 évfolyam) 

34 fő 

Kollégiumi elhelyezés: biztosított 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk egyik tanulmányi területen sem. 

Megnevezés Irodalom 
Magyar 

nyelv 
Történelem Matematika 

Idegen 

nyelv 
Fizika Kémia 

5. év végi x x x x x - - 

6. év végi x x x x x - - 

7. év végi x x x x x x X 

8. félévi x x x x x x X 

 

http://www.tancsics-starjan.sulinet.hu/
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A felvételi pontszámok megállapítása a táblázatban szereplő tantárgyak osztályzatai alapján történik. 

Egyenlő pontszám esetén az idegen nyelv, matematika, irodalom, nyelvtan és történelem tantárgyak jegyei 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azoknál az SNI-s vagy BTM-s tanulóknál, akik valamelyik tantárgyból 

az értékelés alóli felmentés miatt nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó 

jegynél. 

 

3101 Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoportos közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakgimnáziumi képzés 

(választható angol vagy német nyelv) 

 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol vagy német nyelv, 

heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), matematikai 

feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor. 

 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés 

megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel 

diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján. 

 11. évfolyamtól van lehetőség a második idegen nyelv tanulására. (angol, francia, német) 

 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző vagy 51 344 04 

Pénzügyi ügyintéző (igény alapján) szakképesítés szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt 

szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk meghatározott tantárgyakból. 

 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés 

ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az  

54 841 11 Logisztika és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés.  

 

3102 Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített vendéglátás-turisztika szakmacsoportos turisztika 

ágazati szakgimnáziumi képzés (választható angol vagy német nyelv) 

 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol vagy német nyelv, 

heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), matematikai 

feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor. 

 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés 

megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel 

diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján. 

 11. évfolyamtól van lehetőség a második idegen nyelv tanulására. (angol, francia, német) 

 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 812 01 Szállodai recepciós szakképesítés 

szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk 

meghatározott tantárgyakból. 

 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés 

ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az  

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés.  

 

3103 Közgazdaság szakmacsoportos közgazdaság ágazati szakgimnáziumi képzés (választható angol 

vagy német nyelv) 

 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés 

megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel 

diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján. 

 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens 

szakképesítés szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk 

meghatározott tantárgyakból. 
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 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés 

ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az  

54 344 04 Államháztartási ügyintéző szakképesítés.  

 

3104 Informatika szakmacsoportos informatika ágazati képzés 

 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés 

megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel 

diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján 

 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 481 012 Irodai informatikus szakképesítés 

szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk 

meghatározott tantárgyakból. 

 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés 

ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az  

54 481 02 Gazdasági informatikus. 

Azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel a gazdasági feladatok informatikai megoldásainak 

kidolgozása, folyamatok tervezése, statisztikai, számviteli adatok adatbázisokba rendezése, tárolása és 

menedzselése. 
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SSZC KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKGIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA 

Cím: 3100 Salgótarján Acélgyári út 73. 
OM azonosító: 

203048 

Telefonszám: 32/431-733 

 

Faxszám: 32/513-070 

Honlap: www.eu-starjan.sulinet.hu 

e-mail cím: kanizsai@eu-starjan.sulinet.hu 

Igazgató: Zsolnai Zsuzsanna 

Pályaválasztási felelős: Erősné Liptai Csilla, Merlákné Juhász 

Ildikó 

Nyílt nap: 2016. november 21-23. 

Szülői értekezlet: 2016. december 05. 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma 
Tagozat 

kód 
Jellemzők 

Felvehető 

létszám 

szakgimnáziumi képzések 

szakgimnázium 7102 

Gyakorló ápoló OKJ 54 723 02 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés:  52 720 01 Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens    Képzési idő: 4+1 év 

17 fő 

szakgimnázium 7101 

Gyakorló mentőápoló OKJ 54 723 01 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés:     52 720 01 Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens 

17 fő 

szakgimnázium 7103 

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló  

OKJ 54 723 03 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés:   52 720 01 Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens 

17 fő 

szakgimnázium 7132 

Kisgyermekgondozó, nevelő OKJ 54 761 02 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés:   52 720 01 Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens 

17 fő 

szakközépiskolai képzések 

szakközépiskola 7231 Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01 28 fő 

Kollégiumi elhelyezés: igény szerint biztosított 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Az oktatás-képzés során törekszünk arra, hogy a tanulókat használható tudással ellátva, 

gyakorlatorientáltan oktassuk, hogy szakképesítésük megszerzése után megfeleljenek a munkaerő-

piaci igényeknek. Tanulóink számára gyakorlóhelyeket biztosítunk, akik a tanulószerződések 

megkötésének lehetőségét nyújtják. A klinikai gyakorlóterületek, élve a duális szakképzés adta 

lehetőségekkel a későbbiekben a munkába állásban is támogatják tanítványainkat. Megragadunk 
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minden alkalmat arra, hogy tanulóink sikerélményhez juthassanak, aktív részesei legyenek iskolánk 

és partnereink szakmai rendezvényeinek. Tanulóink évek óta sikeresen szerepelnek az országos 

versenyeken, ezzel is bizonyítva képzésünk sikerességét. 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján és szükséges az egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. 

Választható idegen nyelvek: angol vagy német.  

A SZAKGIMNÁZIUMI oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott ágazat (egészségügyi, szociális) 

közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek fejlesztésére, a szakmai 

érettségire való felkészülésre, az érettségi utáni szakképzésre, a felsőfokú továbbtanulás 

előkészítésére. 

A képzés a 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgával zárul. Az egészségügyi ágazatban 

általános ápolási és egészségügyi asszisztens,a szociális ágazatban gyermek- és ifjúsági felügyelő és 

családsegítő asszisztens végzettséget szereznek. 

A szakképző évfolyam teljesítése után OKJ szakképesítést szerezhetnek. A szakképző évfolyam 

képzési ideje csak egy tanév, mivel az előző négy év szakmai tanulmányai beszámításra kerülnek. 

Az egészségügyi ágazatban lehetőség van iskolarendszerben, ingyenesen, még egy tanév alatt, 

ráépülő szakképesítést megszerezni, azaz ingyenesen - a feltételek teljesítése után - két szakképesítés 

szerezhető. 

SZAKGIMNÁZIUMI 4+1 ÉVES KÉPZÉSEK: 

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként 

végzi. 

A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia 

szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- 

és rehabilitációs folyamataiban. (7102 kód) 

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az 

egészségügyi team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt 

vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjüknek 

megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, 

gondozásában. (7103 kód) 

A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik team tagjaként (orvos vagy 

mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában. 

A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg illetve a 

sérült feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a beteg ellátásában 

közreműködik. 

Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező bejelentéseket 

fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi. (7101 kód) 

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt 

neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés 

lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi 

biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy 

aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a 

konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, 

hogy nem erőlteti a részvételt A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a 

gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a 

kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, a kisgyermekek tevékenységével, 

fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.  (7132 kód) 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 3+2 ÉVES KÉPZÉS: 

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás 

intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális 

gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival 

személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember 

sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak 

megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy 

hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. (7231 kód) 

Szakközépiskolai képzés keretében a tanulók a 9-11. évfolyam teljesítése és a szakképesítés 

megszerzése után két év alatt érettségi bizonyítvány is szerezhetnek!  
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SSZC KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKGIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA 

Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203048 

Telefonszám:  32/412-504 

 

Faxszám: 32/510-290 

Honlap: www.ker-st.hu 

Email cím: kvsz@ker-st.sulinet.hu 

Tagintézmény-vezető: Barta Rita 

Pályaválasztási felelős: Barta Rita 

Nyílt nap: 2016. december 12. és december 13. 16.00 óra (beosztás szerint) 

Szülői értekezlet: 2016. december 12. és december 13. 16.00 óra (beosztás szerint) 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakgimnáziumi képzések 

szakgimnázium 4111 kereskedelem ágazat; 4+1 év (érettségivel szerezhető 

szakma: eladó; érettségi vizsga után egy év alatt kereskedő 

szakma) 

34 fő 

szakgimnázium 4112 vendéglátóipar ágazat; 4+1 év (érettségivel szerezhető 

szakma: pincér; érettségi vizsga után egy év alatt vendéglátás-

szervező szakma) 

34 fő 

szakközépiskolai képzések 

szakközépiskola 4213 3 év eladó szakma (34 341 01), +2 év érettségi 28 fő 

szakközépiskola 4214 3+2 év szakács szakma (34 811 04), majd érettségi 28 fő 

szakközépiskola 4215 3+2 év fogadós szakma (34 811 06), majd érettségi 14 fő 

szakközépiskola 4216 3+2 év pék szakma (34 541 05), majd érettségi 14 fő 

szakközépiskolai 

HÍD program 
- 2 év konyhai kisegítő részszakképesítés, a programba az 

általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét, ha a 

tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem 

rendelkezik, abban a tanévben, amelyben 15. életévét betölti, 

de legalább 6 általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett 

12 fő 

Kollégiumi elhelyezés: biztosított 
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SZAKGIMNÁZIUMBAN 

Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tantárgyakat, illetve az ágazatnak 

megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év érettségi vizsgával zárul, a 4 kötelező 

közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik 

kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy. (Az öt kötelező tantárgy mellett a tanuló választásának, 

továbbtanulási szándékainak megfelelően további tantárgyakból is tehet érettségi vizsgát.) A szakmai 

érettségi szakmai végzettséget is ad. A kereskedelem ágazatban tanulók eladó szakmát, a vendéglátóipar 

ágazatban tanulók pincér szakmát szerezhetnek. Az ötödik évfolyam elvégzése után az ágazatnak megfelelő 

magasabb OKJ végzettséget lehet szerezni. Érettségire épülő választható szakmák jelenleg a Kereskedő és 

a Vendéglátás-szervező. 

Angol vagy német nyelvet tanulhat mindenki annak megfelelően, hogy az általános iskolában melyik 

idegen nyelv tanulását kezdte meg.  

SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN 

A szakközépiskola első három évfolyamán a szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés, 

valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik; további két évfolyamon pedig érettségi vizsgára 

való felkészítő képzés zajlik. Tanulóink a 9. évfolyamon az iskolai tanműhelyekben sajátítják el a szakma 

alapjait. A sikeres szintvizsga után a 10-11. évfolyamon tanulószerződés keretében gazdálkodó 

szervezeteknél teljesítik gyakorlatukat, míg a szakmai elméleti és közismereti képzés az iskolai órákon 

történik. 

A szakmai bizonyítvány megszerzése után az itt tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az érettségi vizsgára 

is felkészüljenek. Két év alatt magas óraszámban tanulva a közismereti tárgyakat érettségi bizonyítványt 

szerezhetnek (4 közismereti tantárgyból kell vizsgát tenniük). 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jelentkezhetnek az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 

Programba. Alkalom nyílik számukra a fejlesztésre, felzárkóztatásra, korrepetálásra, ezen kívül különféle 

juttatásokat is kaphatnak. Reményeink szerint a kiemelt figyelem eredményeképpen a hátránnyal induló 

tanulóink is sikeres szakmai vizsgát fognak tenni. 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

A 9. évfolyamra jelentkezőket pontszám szerint sorba rendezzük. A pontszámok megállapításánál 

figyelembe vesszük a 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor kapott osztályzatokat a következő 

tantárgyakból: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv (maximálisan 50 pont). 

Az így készült rangsor lesz az a felvételi jegyzék, amely alapján kialakul a felvettek végleges névsora. 

Egyenlő pontszám esetén sorrendben a matematika, idegen nyelv, irodalom, magyar nyelv, történelem 

tantárgyak jegyei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azoknál az SNI-s vagy BTM-s tanulóknál, akik 

valamelyik tantárgyból az értékelés alól való felmentés miatt nem hoznak érdemjegyet, az értékelt 

tantárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó jegynél.  

 

Mind a szakgimnáziumi, mind a szakközépiskolai képzés esetében szükséges egészségügyi és 

pályaalkalmassági vizsgálat. 

 

CÉLKITŰZÉSEINK 

 Széleskörű, magas szintű általános műveltség megszerzése, amely alapfeltétele a szakmai sikereknek és 

a felsőfokú intézményekben történő továbbtanulásnak. 

 A kereskedelem és vendéglátás számára szakmailag jól felkészült, a legkorszerűbb gazdasági és 

technológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése. 

 Az oktatott szakmákhoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztése. 

 Azoknak a körülményeknek a megteremtése, amelyek jó közérzetet, sokrétű tanórán kívüli program 

lehetőségét biztosítják a tanulóknak. 

 

 



NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT    

 

26 

 

 

SSZC STROMFELD AURÉL GÉPIPARI, ÉPÍTŐIPARI ÉS INFORMATIKAI 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Cím: 3100 Salgótarján Rákóczi út 60 OM azonosító: 203048 

Telefonszám: 06-32/411 044 

 

Faxszám:06-32/411-386 

Honlap: http://www.stromfeld.starjan.hu 

e-mail cím: titkarsag.gt@starjan.hu 

Igazgató: Bozó János 

Pályaválasztási felelős: Szentpéteri Ferenc 

Nyílt nap: 2016. november 18. 8.00-tól, november 21. 15.00-tól 

Szülői értekezlet: 2016. november 29. 17.00-tól 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakgimnáziumi képzések 

XIII. Informatika 

ágazat 

2111 54-481-01 CAD-CAM informatikus 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés(ek) megnevezése: 52 481 02 Irodai 

informatikus 

17 fő 

XIII. Informatika 

ágazat  

2112 54-481-06 Informatikai rendszerüzemeltető 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés(ek) megnevezése: 52 481 02 Irodai 

informatikus 

17 fő 

IX. Gépészeti 

ágazat  

2113 54-523-04 Mechatronikai technikus 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés(ek) megnevezése: 52 522 04 Villamos 

berendezés szerelő és üzemeltető 

34 fő 

IX. Gépészeti 

ágazat + 

Nyelvi előkészítő  

2114 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus. 1+4+1 év 

NYEK 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés(ek) megnevezése: 31 521 10 Gyártósori gépész 

34 fő 

XVI. Építőipari 

ágazat  

2115 54-582-03 Magasépítő technikus 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés(ek) megnevezése: 52 481 01 Digitális műszaki 

rajzoló és 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és 

szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok] 

34 fő 

szakközépiskolai képzés 

IX. Gépészeti 

ágazat 

szakközépiskola 

2216 34-521-03 Gépi forgácsoló 

3 éves szakképzés után OKJ-s szakmunkás bizonyítvány 

szerezhető. 

28 fő 

Kollégiumi elhelyezés: Lorántffy Zsuzsanna kollégiumban biztosított 

 

 

 

http://www.stromfeld.starjan.hu/
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FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk, az általános iskola 7. osztályának tanév végi és 8. osztályának félévi 

eredményei alapján rangsorolunk. 

A következő tantárgyakat vesszük figyelembe: magyar nyelv, irodalom, matematika, fizika, 

történelem, az általános iskolában tanult idegen nyelv. 

Maximálisan elérhető 60 pont, a 2111-2115 tagozatokra 32-35 pont elérése szükséges, a 2216-os 

tagozatra ennél kevesebb pontszám is elég. 

 

SAJÁTOSSÁGOK AZ EGYES TAGOZATOKNÁL: 

2111-2112-es kódszámú informatika ágazati képzés  

- A két informatikai képzésnél egy osztályt indítunk. 

- Az első négy évben ugyanazt a tananyagot tanulják a diákok. 

- A közismereti képzés mellett emelt óraszámban tanulják a szakmai informatikát, kötelező nyelv 

az angol. 

- A közismereti érettségi tárgyak mellett kötelező a szakmai érettségi letétele. 

- A szakmai érettségi keretében lehetőség van Irodai informatikus szakma megszerzésére. 

- Az érettségi után a két szakma átjárható. 

- Egy éves szakképzéssel kapják meg a tanulók a szakmai specializációkat. 

- A képzés végén OKJ-s emelt szintű szakképzést szerezhetnek, CAD-CAM informatikus és 

Informatikai rendszerüzemeltető szakmákban. 

 

2113-as kódszámú gépészeti és 2015-ös kódszámú építőipari képzések 

- A közismereti képzés mellett emelt óraszámban tanulják a 2113-as szakon a gépészetet, a  

2115-ös szakon az építészetet. Választható nyelv az angol vagy a német. 

- A közismereti érettségi tárgyak mellett kötelező a szakmai érettségi letétele. 

- A szakmai érettségi keretében lehetőség van a 2113-as kódszámú gépész ágazaton Villamos 

berendezés szerelő és üzemeltető, a 2115-ös építőipari ágazaton Digitális műszaki rajzoló és 

Építő és anyagmozgató gép kezelője szakma megszerzésére. 

- Egy éves szakképzéssel kapják meg a tanulók a szakmai specializációkat. 

- A képzés végén OKJ-s emelt szintű szakképzést szerezhetnek, Mechatronikai technikus vagy 

Magasépítő technikus szakmákban. 

 

2114-es kódszámú gépészeti képzés 

- Az első évfolyam nyelvi előkészítő, melyen emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet és az 

informatikát. Választható nyelv angol vagy német. 

- A nyelvi előkészítő évfolyam után történik a gépészeti ágazati képzés. 

- A közismereti érettségi tárgyak mellett kötelező a szakmai érettségi letétele. 

- A szakmai érettségi keretében lehetőség van Gyártósori gépész szakma megszerzésére. 

- Egy éves szakképzéssel kapják meg a tanulók a szakmai specializációkat. 

- A képzés végén OKJ-s emelt szintű szakképzést szerezhetnek Gépgyártástechnológiai 

technikus szakon. 

 

2216-os kódszámú gépészeti képzés 

- Három éves szakközépiskolai képzés, gépi forgácsoló szakon. 

- A képzés végén OKJ-s bizonyítvány szerezhető gépi forgácsoló szakmában. 

- A bizonyítvány megszerzése után iskolánkban lehetőség van felnőtt oktatás keretében, CNC 

gépkezelő szakma megszerzésére.  
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SSZC BORBÉLY LAJOS SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, 

SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

Cím: 3100 Salgótarján, Kissomlyó u.2 OM azonosító: 203048 

Telefonszám: 32-410-726 

 

Faxszám: 32-410-726 

Honlap: http://ajkp.5mp.eu 

e-mail cím: blszszk.lorantffy@gmail.com 

Igazgató: Boros Gabriella 

Pályaválasztási felelős: Révay Endre 

Nyílt nap: 2016. november 25. 10.00 – 16.00 

Szülői értekezlet: 2016. november 25. 17.00 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma  Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakgimnáziumi képzések ( Képzési idő 4+1 év)  

XIII. 

Informatika 

szakmacsoport 

 

 

5102 A 4 év után érettségi vizsga megszerzése. Az érettségi 

vizsga keretében megszerezhető szakképzés: 52 481 02 

irodai informatikus.  

Az érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképzés  

54 481 06 informatikai rendszerüzemeltető. 

34 fő 

XXII. 

Közlekedésgépész 

szakmacsoport  

 

5101 A 4 év után érettségi vizsga megszerzése. Az érettségi 

vizsga keretében megszerezhető szakképzés: 31 252 01 

kerékpárszerelő és 32 582 02 építő- és anyagmozgató gép 

kezelője (kivéve targonca szakmairány). Az érettségi 

végzettséghez kötött ágazati szakképzés 54 525 02 

autószerelő. 

34 fő 

XXX.      

Szépészet 

szakmacsoport 

5103 A 4 év után érettségi vizsga megszerzése. Az érettségi 

vizsga keretében megszerezhető szakképzés: 52 815 03 

férfi fodrász-borbély. Az érettségi végzettséghez kötött 

ágazati szakképzés 54 815 01 fodrász. 

34 fő 

szakközépiskolai képzések  
(Képzési idő: 3 év szakmai képzés+ 2 év alatt érettségi szerezhető) 

34 543 02 

Asztalos 

 

5204 Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek.  

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: bútorasztalos 

és épületasztalos.  

28 fő 

34 522 03 

 Elektronikai 

műszerész 

 

5205 Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek.  

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: villamos 

gépek és készülékek műszerésze, javítója, valamint 

informatikai és telekommunikációs berendezések 

műszerésze, javítója.  

28 fő 

34 582 03 

 Épület- és 

szerkezetlakatos 

5206 Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek.  

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: lakatos és 

építményszerkezet-szerelő 

28 fő 

34 582 04  

Festő, mázoló, 

tapétázó 

5207 Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények 

szükségesek.  

A szakképesítéssel betölthető munkakör: festő és mázoló.   

28 fő 
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34 521 06 

Hegesztő 

5208 Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek.  

A szakképesítéssel betölthető munkakör: hegesztő, 

lángvágó.  

28 fő 

34 525 06 

Karosszérialakatos 

 

5209 Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek.  

A szakképesítéssel betölthető munkakör: lakatos.   

28 fő 

34 582 14 

Kőműves 

 

5210 Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek.  

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: kőműves és 

burkoló.  

28 fő 

34 542 06  

Női szabó 

5211 Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek.  

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: szabó, varró.   

28 fő 

34 522 04 

Villanyszerelő 

 

5212 Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek.  

A szakképesítéssel betölthető munkakör: 

épületvillamossági szerelő, villanyszerelő.  

28 fő 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított az intézmény kollégiumában: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. 

 

Képzési forma T kód Jellemzők Felvehető 

létszám 

AJKP   1+4 éves képzés gimnáziumokban, és 

szakgimnáziumokban 

26 fő 

AJKSZP   3 éves képzés szakközépiskolákban 26 fő 

Kollégiumi elhelyezés: 3 ágyas szobákban 

 

 

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM(AJKP) 

 

Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók az 

előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat. A 

program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok 

által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi 

bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a 

felsőfokú tanulmányok megkezdésére. 

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező. 

Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos 

helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy 

tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok 

beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben, illetve letölthetők az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások 

Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság) vagy az AJKP honlapjáról 

(www.ajkp.hu). 

A pályázat kötelező mellékletei: 

- szülői nyilatkozat 1. sz. melléklet 

- a tanuló személyi adatlapja 2. sz. melléklet 

 

A pályázatot legkésőbb 2017. január 25-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton 

kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott középiskola és 

egyidejűleg kollégiumunk címére.  

http://www.kormany.gov.hu/
http://www.ajkp.hu/
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A borítékra kérjük, írják rá: "Arany János Kollégiumi Program". 

 

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI – SZAKKÖZÉPISKOLAI PROGRAM(AJKSZP) 

 

Az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók eredményesen tanulhassanak a szakközépiskolában, a tanulók számára szakközépiskolai 

tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet biztosítson, 

gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás 

csökkenését, illetve szakmához jutásukat. 

A Programban szakközépiskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a 

program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakközépiskolában, nappali 

rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez 

segítsék. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok 

beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben, vagy letölthetők az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások 

Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság), illetve a Program honlapjáról 

(www.ajkszp.hu). 

A pályázat kötelező mellékletei: 

- szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet) 

- a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet) 

A pályázatot legkésőbb 2017. április 28-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton 

kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott kollégium címére. 

A borítékra kérjük, írják rá: "Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Program" 

 

 

 

  

http://www.kormany.gov.hu/
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SSZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA   

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50. OM azonosító: 203048 

Telefonszám: 35/300-563 

 

Faxszám:35/300-975 

Honlap: www.szentgyorgyi-bgy.hu 

e-mail cím: szentgyorgyi.bgy@gmail.com 

Igazgató: Sinkóné Szrenka Anikó   

Pályaválasztási felelős: Vajda Andrea 

Nyílt nap:2016. november 24. csütörtök, 8 óra 

Szülői értekezlet: 2016. november 24. csütörtök, 17 óra 

 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzés formája Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakgimnázium 8111 Gyakorló ápoló  OKJ 54 723 02 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés:  

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens 

4+1 év 

34 fő 

szakgimnázium 8112 Szoftverfejlesztő 5421305 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés:  

52 481 02 Irodai informatikus 4+1 év 

34 fő 

szakgimnázium 8113 Fitness-wellness instruktor 5481301 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés:  

51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 4+1 év 

34 fő 

szakgimnázium 8114 Szoftverfejlesztő  5421305 NYEK 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés:  

52 481 02 Irodai informatikus (1+4+1 év ) 

34 fő 

Kollégiumi elhelyezés: Madách Imre Kollégium 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2. 
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FELVÉTELI ELJÁRÁS 

 

Iskolánkba központi írásbeli vizsga nincs. A Felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik, 

az átlagok számításának módja: 

az általános iskola 7. osztályának év végi, és a 8. osztály félévi eredményei a következő 

tantárgyakból: 

- magyar nyelv és irodalom 

- matematika 

- történelem 

- idegen nyelv 

- a választott szaknak megfelelő tantárgy (informatika ágazat: informatika, egészségügyi 

ágazat: biológia, sport ágazat: testnevelés) 

Alkalmassági vizsga 

A szakgimnáziumi osztályokba való felvétel feltétele az alkalmassági vizsgálaton való 

megfelelés. A sport osztályba való jelentkezés feltétele az egyesületi keretek közötti sportolás, a 

sportegészségügyi alkalmassági, valamint a fizikai képesség felmérési vizsgálaton való 

megfelelés.  

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2017. március 3. 

A felvételi eljárás lebonyolítása 

Minden szakra az általános felvételi eljárás keretében 2017. február 15-ig kell jelentkezni.  

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2017. március 10-én hozzuk nyilvánosságra. 

Az iskolánkba jelentkező tanulókat 2017. április 26-ig értesítjük a felvételről vagy az 

elutasításról. 
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SSZC MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUMA, 

SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA 

BALASSAGYARMAT 

Cím: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. OM azonosító: 203048 

Telefonszám: 35/501-190  

Faxszám: 35/301-966 

Honlap: www.mkkevig.sulinet.hu 

Email cím: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu 

Tagintézmény vezető: Zérczi Miklós 

Pályaválasztási felelős: Tácsik Eszter 

Nyílt napok: 2016. november 17. 0800, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. (Vármegyeháza 

épülete, díszterem). 

Szülői értekezlet: 2016. november 17. 1500, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. (Vármegyeháza 

épülete, díszterem) 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakgimnáziumi képzések 

szakgimnázium 9111 
kereskedelem ágazat; 4+1 év (érettségivel szerezhető szakma: 

eladó; érettségi vizsga után egy év alatt kereskedő szakma) 
34 fő 

szakgimnázium 9112 

vendéglátóipar ágazat; 4+1 év (érettségivel szerezhető szakma: 

pincér; érettségi vizsga után egy év alatt vendéglátás-szervező 

szakma) 

34 fő 

szakgimnázium 9113 

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat  

kimeneti lehetőség Közszolgálati ügyintéző érettségivel 

szerezhető szakma: 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő 

(4+1 év) 

30 fő 

szakgimnázium 9114 

XXIV. Közgazdaság ágazat,  

Pénzügyi-számviteli ügyintéző kimeneti lehetőséggel  

érettségivel szerezhető szakma: 52 345 06 Pályázati-támogatási 

asszisztens 

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely 

17 fő 

szakgimnázium 9115 

XXIV. Közgazdaság ágazat,  

Vállalkozási és bérügyintéző kimeneti lehetőséggel  

érettségivel szerezhető szakma: 52 345 06 Pályázati-támogatási 

asszisztens 

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely 

17 fő 

szakgimnázium 9116 

XIII. Informatika ágazat,  

Informatikai rendszerüzemeltető kimeneti lehetőséggel  

érettségivel szerezhető szakma:  52 481 02 Irodai informatikus 

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely 

34 fő 
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szakközépiskolai képzések 

szakközépiskola 9221 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoport,  

Eladó OKJ 34 341 01 

28 fő 

szakközépiskola 9222 
18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport  

Szakács OKJ 34 811 04 
28 fő 

szakközépiskola 9223 
18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

Pincér OKJ 34 811 03 
28 fő 

szakközépiskola 9224 
18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

Cukrász OKJ 34 811 01 
28 fő 

szakközépiskola 9225 
21. Élelmiszeripar  

Pék OKJ 34 541 05 
28 fő 

szakközépiskola   

HÍD program, 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (2 éves 

képzés) 

Konyhai kisegítő OKJ 21 811 01 

10 fő 

érettségire épülő szakképzések 

szakgimnázium   Kereskedő  OKJ 54 341 01 Érettségire épülő 2 éves képzés 30 fő 

szakgimnázium   
Vendéglátásszervező-vendéglős  OKJ 54 811 01 Érettségire 

épülő 2 éves képzés 
30 fő 

szakgimnázium   
Informatikai rendszergazda OKJ 54 481 04 Érettségire épülő 2 

éves képzés 
15 fő 

szakgimnázium   Irodai titkár OKJ 54 346 03 Érettségire épülő 2 éves képzés 15 fő 

szakgimnázium   
Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01 Érettségire épülő 

2 éves képzés 
30 fő 

szakmunkások szakközépiskolája 

szakközépiskola   

(2 év) szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők részére, esti 

tagozat 

Balassagyarmati képzőhely 

34 fő 

szakközépiskola   

(2 év) szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők részére, esti 

tagozat 

Rétsági képzőhely 

34 fő 

szakközépiskola   

 (2 év) szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők részére, esti 

tagozat 

Nógrádsápi képzőhely 

34 fő 

Kollégiumi elhelyezés: igény esetén a Madách Imre Kollégiumban 

ISKOLA BEMUTATÁSA, FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

Iskolánk 2015. július 1-től a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézménye. A korábbi több évtizedes 

képzési struktúráját megőrizve a következő területeken képez szakembereket: 

 

Szakgimnáziumban:  

- Kereskedelem,  

- Vendéglátóipar,  

- Informatika,  

- Közgazdaság,  

- Rendészet és közszolgálat 

       ágazatokban 

Szakközépiskolában:  

- Kereskedelem-marketing,üzleti 

adminisztráció, 

- Vendéglátás-turisztika 

- Élelmiszeripar 

                  szakmacsoportban 
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Az oktatás-képzés során törekszünk arra, hogy a tanulókat használható tudással felvértezve, 

gyakorlatorientáltan oktassuk, hogy szakképesítésük megszerzése után megfeleljenek a munkaerő-piaci 

igényeknek. Megragadunk minden alkalmat arra, hogy sikerélményhez juthassanak tanulóink, mert ez 

hozzájárulhat a szakmaszeretet kialakulásához. 

Felvételi vizsgát nem tartunk, kizárólag a tanulmányi eredmények alapján történik a felvétel. 

Minden tanulónk számára pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági megfelelőség szükséges. 

Egy idegen nyelvet kell tanulni, mely lehet az angol, vagy a német nyelv. A támogatott szakmákat 

tanulók ösztöndíjban részesülhetnek a megfelelő követelmények teljesítése esetén. A szakközépiskolában 

a sikeres szintvizsgát követően diákjaink tanulószerződést tudnak kötni. A szakgimnáziumba járók esetén 

pedig az érettségi feltételét jelentő 50 óra közösségi szolgálat megszervezését iskolánk biztosítja. 

Pályázatok, a Diákönkormányzat és kollégáink segítségével diákjaink számára biztosítunk 

lehetőséget különféle programokban való részvételre. 
 

A SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 
 

Minden ágazatban a 4+1 éves szakgimnáziumi képzéssel 3 féle végzettséget lehet szerezni:  

 érettségi bizonyítványt 

 egy alacsonyabb szintű OKJ bizonyítványt 

 egy magasabb szintű OKJ bizonyítványt 

XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZAT esetén: 

Az érettségivel megkapja a vizsgázó a 34 341 01 OKJ számú ELADÓ végzettséget is. 

Az eladó bármilyen profilú kereskedelmi vállalkozásban alkalmazható, ahol feladata a vevők tájékoztatása és 

kiszolgálása, az áruk eladótéri kihelyezése. 

1 év ráképzéssel 54 341 01 OKJ számú KERESKEDŐ szakképesítést lehet szerezni. 

A kereskedő olyan szakember, aki kereskedelmi vállalkozást hozhat létre, és működtethet. Irányítja, szervezi, 

ellenőrzi a bolt tevékenységét a beszerzéstől az értékesítésig. Marketingtevékenységet végez. 

 

XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZAT esetén: 

Az érettségivel megkapja a vizsgázó a 34 811 03 OKJ számú PINCÉR végzettséget is. 

1 év ráképzéssel 54 811 01 OKJ számú VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ szakképesítést lehet szerezni. 

A vendéglátásszervező a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodói feladatokat ellátó szakember, aki jól 

ismeri a szakács és a pincér munkaköröket is. Irányítja, szervezi, ellenőrzi a beszerzést, raktározást, termelést, 

értékesítést és szolgáltatást. Rendezvényeket szervez, és aktívan részt vesz a marketingtevékenységben. 

 

XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT esetén: 

Az érettségivel megkapja a vizsgázó az 52 345 06 OKJ számú PÁLYÁZATI-TÁMOGATÁSI 

ASSZISZTENS végzettséget is. 

A versenyszférában, az állami/önkormányzati szektorban, a civil szervezeteknél a hazai és/vagy Európai Uniós 

támogatások igénybevételét készíti elő, segédkezik a források megszerzésében és pénzügyi lebonyolításában. 

A támogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat látja el. 

 

1 év ráképzéssel 54 344 01 OKJ számú PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ vagy 54 344 02 OKJ 

számú VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ szakképesítést lehet szerezni. 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző vállalkozások számviteli és pénzügyi feladatait végzi, a pénzmozgással 

összefüggő nyilvántartásokat vezeti. Könyvel, adóbevallásokat készít, számítógépes programokat használ. 

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításában, működésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátásában. Számviteli és pénzügyi feladatokat végez. Ellátja a bérszámfejtéssel és 

társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. Bér- és társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeket intéz. 

 

XIII. INFORMATIKA ÁGAZAT esetén: 

Az érettségivel megkapja a vizsgázó az 52 481 02 OKJ számú IRODAI INFORMATIKUS végzettséget is. 

Az irodai informatikus kisebb céges hálózatokat épít ki, felügyeli, karbantartja. Számítógépek és perifériáik 

hardveres szerelésit, karbantartási és javítási munkáit végzi el. 
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Érettségi után 1 év ráképzéssel 54 481 06 OKJ számú INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ 

szakképesítést lehet szerezni. 

Az informatikai rendszerüzemeltető mélyebb hálózati szaktudással és operációs rendszerismerettel 

rendelkezik, továbbá hálózatok biztonságának menedzselése is feladata. 

 

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT esetén: 

Az érettségivel megkapja a vizsgázó az 52 345 04 OKJ számú KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ 

végzettséget is. 

A közszolgálati ügykezelő végzettséggel például a következő munkakörök tölthetők be: vagyonőr, testőr, 

parkolóőr, közterület-felügyelő. 

1 év ráképzéssel az 54 345 01 OKJ számú KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ szakképesítést lehet szerezni. 

A közszolgálati ügyintéző kormányablakoknál, önkormányzatoknál, egyéb hivataloknál végez ügyviteli 

tevékenységet, de ha az itt végzettek a Rendőr szakközépiskolákban kíván továbbtanulni, úgy az ottani képzési 

idejük rövidül. 

 

Az érettségi és az alacsonyabb szintű OKJ-s bizonyítvány megszerzése után lehetőség van más ágazathoz 

tartozó képzésben továbbtanulni, de akkor 2 év alatt lehet magasabb szintű OKJ bizonyítványt szerezni. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben 

értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását 

és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és 

szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. 

 

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és 

más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai 

megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre.  

 

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a 

vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek 

megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő 

vendéglátóipari egységekben. 

 

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra 

kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, 

értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és 

lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat. 

 

A pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végez. Mézeskalácsot készít. A végzettséggel betölthető 

munkakörök: Pék, Sütőipari és gyorspékségi munkás, Mézeskalács-készítő, Gyorspékségi sütő és eladó, 

Dagasztó 

 

A HÍD-PROGRAMRÓL 
 

2 éves képzés 

Azoknak ajánljuk, akik betöltötték a 15. életévüket, de csak 6. általános iskolai évfolyamot végeztek el. 

Magasabb óraszámban tanulnak közismereti tantárgyakat (alapkompetenciák fejlesztése céljából), kisebb 

óraszámban szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat. 

A KONYHAI KISEGÍTŐ alapvető feladata a szakács munkájának segítése. Részt vesz az előkészítésben, 

fenntartja a konyha rendjét, takarít, mosogat. Egyszerű ételeket készít, adagol, tálal. 
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SSZC SZONDI GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,  

ÉS SZAKISKOLÁJA 

Cím: 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2. OM azonosító: 203048 

Telefonszám: 06/35 501-600 

 

Faxszám: -  

Honlap: www.szondi-bgy.sulinet.hu 

Email cím: szondi@szondi-bgy.sulinet.hu 

Tagintézmény vezető: Kopcsányi Ottó 

Pályaválasztási felelős: Oravecz Erzsébet 

Nyílt napok: 2016. november 21. 800 

Szülői értekezlet: 2016. november 21. 1600 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakgimnáziumi képzések 

szakgimnázium 1111 

54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus. 4+1 év       

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) 

megnevezése: 31 521 10 Gyártósori gépész 

34 fő 

szakgimnázium 1112 

54-481-06 Informatikai rendszerüzemeltető. 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) 

megnevezése: 52 481 02 Irodai informatikus 

34 fő 

szakgimnázium 1113 

5434603 Irodai titkár 4+1 év 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) 

megnevezése:  52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

34 fő 

szakgimnázium 1114 

5481502 kozmetikus 4+1 év 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) 

megnevezése: 

52 815 04 Szépségtanácsadó 

34 fő 

szakközépiskolai képzések 

szakközépiskola 1220 
9. Építészet szakmacsoport 

Ács OKJ 34 582 01 
28 fő 

szakközépiskola 1221 
11. Faipar szakmacsoport 

Asztalos OKJ 34 543 02 
28 fő 

szakközépiskola 1222 

6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 

Elektromechanikai műszerész 

OKJ 34 522 01 

28 fő 
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szakközépiskola 1223 

9. Építészet szakmacsoport 

Festő, mázoló, tapétázó 

OKJ 34 582 04 

28 fő 

szakközépiskola 1224 
5. Gépészet szakmacsoport 

Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03 
28 fő 

szakközépiskola 1225 
13. Közlekedés szakmacsoport Gépjármű mechatronikus 

OKJ 34 525 02 
28 fő 

szakközépiskola 1226 
5. Gépészet szakmacsoport 

Hegesztő OKJ 34 521 06 
28 fő 

szakközépiskola 1227 

9. Építészet szakmacsoport 

Kőműves és hidegburkoló 

OKJ 34 582 08 

28 fő 

szakközépiskola 1228 
5. Gépészet szakmacsoport Központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő OKJ 34 582 09 
28 fő 

szakközépiskola 1229 
10. Könnyűipar szakmacsoport 

Női szabó OKJ 34 542 06 
28 fő 

szakközépiskola 1230 6. Elektrotechnika-elektronika Villanyszerelő OKJ 34 522 04 28 fő 

érettségire épülő szakképzések 

szakgimnázium  Fodrász OKJ 52 815 01            2 éves képzés 12 fő 

szakgimnázium  
Gépgyártástechnológiai technikus 

OKJ 54 521 03         2 éves képzés 12 fő 

szakgimnázium  
Informatikai rendszerüzemeltető 

OKJ 54 481 06         2 éves képzés 12 fő 

szakgimnázium  Kozmetikus OKJ 52 815 02          2 éves képzés 12 fő 

szakgimnázium  Irodai titkár OKJ 54 346 03           2 éves képzés 12 fő 

Szakképzési Hídprogram 

Szakképzési 

Hídprogram 
 

Asztalosipari szerelő  

OKJ 21 543 01 
10 fő 

Szakképzési 

Hídprogram 
 

Számítógépes adatrögzítő 

OKJ 31 346 02 
10 fő 

Szakképzési 

Hídprogram 
 

Textiltermék-összeállító 

OKJ 21 542 02 
10 fő 

Kollégiumi elhelyezés: Igény esetén a Madách Imre Kollégiumban. 

ISKOLA BEMUTATÁSA, FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK: 

Iskolánk 2015. július 1-től a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézménye.  

Képzési kínálatunk - a szakképzés rendszerének átalakítása miatt – az alábbiak szerint alakul. 
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS (a korábbi szakközépiskolai képzés megfelelője) 

A fentiekben részletezett Gépészet, Informatika, Ügyvitel és Szépészet ágazatokban, az érettségit megelőző 

9-12. évfolyam. A szakgimnázium - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - és szakmai végzettséget 

egyaránt biztosít. A sikeres érettségit követően további egy év alatt a tanuló technikusi végzettséget 

szerezhet. 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (a korábbi 8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakmai képzés 

megfelelője) a fentiekben felsorolt indítani tervezett szakmákban.  

A szakmai bizonyítvány megszerzését követően a tanulók érettségi bizonyítványt szerezhetnek 2 éves 

felkészítő képzés után. 

Felvételi vizsgát nem tartunk, az iskolánkba történő felvételről az általános iskola 5-7. osztály év végi és a 

8. osztály félévi tanulmányi eredménye alapján döntünk. 

Orvosi, egészségügyi és a szakképzésbe való bekapcsolódáskor pályaalkalmassági vizsgálaton kell 

megfelelni, mely vizsgálatokat szervezetten intézményünk iskolaorvosa végzi. 

Egy idegen nyelvet kell tanulni: az angol, vagy a német nyelv választható. 

Iskolánk olyan szakembereket kíván képezni, akik korszerű, konvertálható szaktudásuk alapján sikerrel 

pályázhatnak a hazai és a külföldi munkaerő piacon. Ehhez nagy segítséget nyújt az a rendelet is, amelynek 

értelmében a nálunk oktatott szakmák közül 6-ban ösztöndíjat kapnak azok a tanulók, akiknek tanulmányi 

átlaga legalább 2,51. 

A kiemelkedően teljesítő szakgimnáziumi tanulóink számára biztosítjuk a megfelelő felkészítést a sikeres 

főiskolai, egyetemi felvételire. 
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SSZC FÁY ANDRÁS SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, 

SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

Cím: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39. OM azonosító: 203048 

Telefonszám: 32/353-692 

 

Faxszám: 32/353-048 

Honlap: www.fayszakkepzo.hu 

e-mail cím: fay@fayszakkepzo.hu 

Igazgató: Dániel László 

Pályaválasztási felelős: Dániel László  

Nyílt nap: 2016.12.09. 

Szülői értekezlet: 2016.12.09. 1100 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakgimnáziumi képzések 

szakgimnázium 6101 Rendészet és közszolgálat ágazat (4+1 év) 

5434501 Közszolgálati ügyintéző 

érettségivel szerezhető szakma: 52 345 04 

Közszolgálati ügykezelő 

34 fő 

szakgimnázium 6102 Faipar ágazat (4+1 év) 

5454301 Faipari technikus 

érettségivel szerezhető szakma: 32 582 02 Építő- és 

anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve 

targonca); Targoncavezető szakmairányok] és 52 543 

01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező (4+1 év) 

17 fő 

szakgimnázium 6103 Környezetvédelem ágazat (4+1 év) 

5485001 Környezetvédelmi technikus 

érettségivel szerezhető szakma: 31 851 02 

Hulladékfelvásárló és –gazdálkodó (4+1 év) 

17 fő 

szakközépiskolai képzések 

szakközépiskola 6201 Asztalos 28 fő 

szakközépiskola 6202 Hegesztő 28 fő 

szakközépiskola 6203 Ipari gépész 28 fő 

szakközépiskola 6204 Rendészeti őr 28 fő 

szakközépiskola 6205 Bányaművelő 28 fő 

szakközépiskola 6206 Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó 28 fő 

szakközépiskola 6207 Népi kézműves, szőnyegszövő 28 fő 
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szakközépiskola 6208 Népi kézműves, gépi és kézi hímző 28 fő 

szakközépiskola 6209 Műanyag-feldolgozó 28 fő 

 

 

FELVÉTEL: tanulmányi eredmény és egészségügyi alkalmasság alapján. 

Kollégiumi elhelyezés az iskola épületében 

 

 

Intézményünket 1949-ben alapították, létrehozását a nehézipar, a bányászat intenzív fejlesztése tette 

szükségessé. Az eltelt évtizedek során képzésünk szerkezete átalakult a munkaerőpiac igényeinek 

megfelelően, ez tükrözi nevelőtestületünk szakmai-pedagógiai megújuló képességét. Mára sokszínű a 

szakmakínálatunk, nappali és esti tagozaton egyaránt feladatunk az érettségi és a technikusi vizsgákra 

való felkészítés. Iskolánk technikai felszereltsége lépést tart kor műszaki követelményeivel: 

számítógépes tantermek, szaktantermek várják diákjainkat.       

Nevelő munkánk kiemelt célja: a közösségformálás, ennek jegyében nagy gondot fordítunk nemzeti és 

iskolai hagyományaink ápolására. Ünnepi rendezvényeink, versenyek és rendhagyó órák jó lehetőséget 

teremtenek az egyéni képességek kibontakoztatására, külső kapcsolatok építésére.  
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LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Cím: 3170 Szécsény, Haynald Lajos u. 11. OM azonosító: 032305 

Telefonszám: 32 370573 

 

Faxszám: 32 370573 

Honlap:  www.lipthay.hu 

e-mail cím:  lipthayiskola@gmail.com 

Igazgató: Filkor Lajos 

Pályaválasztási felelős:  Király Tibor 

Nyílt nap: 2016.12. 15-16. 

Szülői értekezlet: 2016.12.15-16. 9.00 óra 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakgimnáziumi képzések 

szakgimnázium 0011 mezőgazdasági ágazati képzés  

érettségit követően megszerezhető 

szakképesítés: mezőgazdasági technikus 

40 fő 

szakgimnázium 0013 agrár gépész ágazati képzés  

érettségit követően megszerezhető 

szakképesítés: mezőgazdasági gépésztechnikus 

40 fő 

szakgimnázium  0014 élelmiszeripari ágazati képzés 

érettségit követően megszerezhető 

szakképesítés: élelmiszeripari technikus 

40 fő 

szakközépiskolai képzések 

szakközépiskola 0040 pék 66 fő 

szakközépiskola  0041 kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 66 fő 

szakközépiskola 0030 mezőgazdasági gépész 66 fő 

szakközépiskola 0032 gazda 33 fő 

szakközépiskola 0033 családi gazdálkodó 33 fő 

szakközépiskola 0034 kertész 33 fő 

Kollégiumi elhelyezés: biztosított 

 

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe 

valamennyi képzésünknél. 

 

A 2017/2018-as tanévben induló iskolarendszerű, nappalis képzéseinken ingyen szerezhetsz 

nagy értékű jogosítványokat! 

„AM” kategóriás segédmotoros kerékpár jogosítvány (bármelyik szakgimnáziumi osztályunk  

9. évfolyamára történő beiratkozás esetén, azonnal). 

http://www.lipthay.hu/
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„B” kategóriás személygépkocsi és kistehergépkocsi jogosítvány (szintén bármelyik szakgimnáziumi 

osztályunk 9. évfolyamára történő beiratkozás esetén a szükséges életkor betöltése után 11.-ben). 

„T” kategóriás mezőgazdasági vontató jogosítvány (agrár gépész, vagy mezőgazdasági 

szakgimnáziumi, illetve mezőgazdasági gépész, vagy gazda szakközépiskolai osztályunk 9. 

évfolyamára történő beiratkozás esetén a szükséges életkor betöltése után 10.-ben). 

„C” kategóriás tehergépkocsi jogosítvány (érettségi utáni mezőgazdasági gépésztechnikus és agrár 

áruforgalmazó szaktechnikus osztályainkban, intézményünkkel történő tanulószerződés kötése 

esetén). 

„C+E” kategóriás nehéz pótkocsi jogosítvány (érettségi utáni mezőgazdasági gépésztechnikus és agrár 

áruforgalmazó szaktechnikus osztályainkban, intézményünkkel történő tanulószerződés kötése 

esetén). 

Hiány-szakképesítéseinken (pék, mezőgazdasági gépész) szakképzési ösztöndíjat is kaphatsz  

(max. 50.000 Ft/hó) 
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MILANO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Cím: 3100 Salgótarján, Meredek u. 9.  OM azonosító: 201809 

Telefonszám: 06 30-397 4471  

 

Faxszám: -  

Honlap: www.milanoiskola.hu 

e-mail cím: info@milanoiskola.hu 

Igazgató: Diószegi Andrea 

Pályaválasztási felelős: Albach Róbert 

Nyílt nap: 2016. november 30.  9 órától 12 óráig 

 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

gimnázium 4001 Általános (4 tanév) 34 fő 

gimnázium 4002 Angol (4 tanév) 34 fő 

gimnázium 4003 Sport (4 tanév) 34 fő 

gimnázium 4004 Kommunikáció (4 tanév) 34 fő 

szakgimnázium 4005 Egészségügy ágazat (I.) (4+1 tanév) 34 fő 

szakgimnázium 4006 Élelmiszeripar ágazat (XXXVI.) (4+1 tanév) 34 fő 

szakközépiskola 4007 Burkoló  (3+2 tanév) 34 582 13 34 fő 

szakközépiskola 4008 Férfi szabó (3+2 tanév) 34 542 04 34 fő 

szakközépiskola 4009 Női szabó (3+2 tanév) 34 542 06 34 fő 

szakközépiskola 4010 Festő, mázoló, tapétázó (3+2 tanév) 34 582 04 34 fő 

szakközépiskola 4011 Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő(3+2 

tanév) 34 582 05 

34 fő 

Kollégiumi elhelyezés:  nincs 

 

Felvételi elbeszélgetés van 
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PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

GIMNÁZIUM 

Cím: 3170 Szécsény, Magyar u. 13-15. OM azonosító: 202722 

Telefonszám: 06-32-370-951 

 

Faxszám: 06-32-370-951 

Honlap: www.barkanyisuli.eoldal.hu 

e-mail cím: titkarsag.szecseny@ekif-vac.hu 

Igazgató: Szenográdi Tamás 

Pályaválasztási felelős: Szenográdi Tamás 

Nyílt nap: 2016. november 09. 8 óra 

Szülői értekezlet: 2016. november 09. 17 óra 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési 

forma 

Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

gimnázium 0001 Emelt óraszámú angol nyelv oktatás(4 év)  34 fő 

Kollégiumi elhelyezés:  nincs 

 

FELVÉTEL RENDJE 

Felvétel a tanulmányi eredmény történik. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

2013 szeptemberében a Váci Egyházmegye fenntartásában működő intézményként kezdtük meg 

munkánkat. A tantárgyi tudás közvetítése mellett kiemelt feladatunknak tekintjük a tanulók lelki 

fejlődésének segítését, a közösségi nevelést, a környezettudatos, felelősségteljes személyiség 

kialakítását. A tanórákon kívül nagy hangsúlyt fektetünk a különböző iskolai programokra, a 

művészeti- és sporttevékenységekre. 

Iskolánk a keresztény értékrendre épít, az egyetemes emberi értékek mellett fontos szerepet szánunk 

az egyházi és a nemzeti hagyományok ápolásának. Tanulóink heti két órában hittant tanulnak, továbbá 

lehetőséget kapnak a ferences plébánia életébe való bekapcsolódásra. 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 

tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. A négy évfolyamos gimnáziumi 

oktatás kerettantervre épülő, általános tantervű képzésben zajlik. 

 

A képzés specifikuma a magasabb óraszámban tanított idegen nyelv oktatása. 

A 11-12. évfolyamon több tantárgyból is hirdetünk emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozást. 

Tehetséggondozás szinterei diáksportköri, szakköri és verseny előkészítő foglalkozások. 
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SZENT IMRE KERESZTÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS 

SZAKGIMNÁZIUM 

Cím: 2660 Balassagyarmat, Szabó L. u. 1. OM azonosító: 032292 

Telefonszám: 35/301-982 

        

Faxszám: 5/301-982 

Honlap: www.sztimre-bgy.sulinet.hu 

e-mail cím: sztimre@gmail.com 

Igazgató: Lavaj Árpád 

Pályaválasztási felelős: Pető Zoltán 

Nyílt nap: 2016. december 2. 08.00-tól 

Szülői értekezlet: 2016. december 2. 15.00-tól 

 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési 

forma 

Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

gimnázium 0001 hatévfolyamos gimnázium, angol és német nyelvi 

oktatás, kötelező hittanoktatás, emelt szintű oktatás: 

biológia, földrajz, informatika, angol nyelv, német 

nyelv, hittan, magyar nyelv és irodalom, matematika, 

illetve történelem tárgyakból 

30 fő 

gimnázium 0002 hatévfolyamos gimnázium becsatlakozási 

lehetőséggel a 8. évfolyamosok részére, angol és 

német nyelvi oktatás, kötelező hittanoktatás, emelt 

szintű oktatás: biológia, földrajz, informatika, angol 

nyelv, német nyelv, hittan, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, illetve történelem tárgyakból 

30 fő 

Kollégiumi elhelyezés: Madách Imre Kollégiumban lehetséges az elhelyezés 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

 

A felvétel során csak a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe, a felvételről írásban 

küldünk értesítést. 

 

 

 

  

http://www.sztimre-bgy.sulinet.hu/
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SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 

Cím: 3185 Egyházasgerge, Dobroda major OM azonosító: 038 304 

Telefonszám: 32/452-111                

Faxszám: 32/452-111 

Honlap: http://www.szentjozsef-egerge.hu/ 

e-mail cím: szentjozsef@citromail.hu 

Igazgató: Varga Pálné 

Pályaválasztási felelős: Varga Pálné 

Nyílt nap: bármikor látogatható intézményünk 

Szülői értekezlet: - 

 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakközépiskola 

 

0001 szakács 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam (választható);  

vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a 

komplex szakmai vizsga letételével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: szakács 

10-15 fő 

szakközépiskola 

 

0002 eladó 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam (választható) 

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoport 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a 

komplex szakmai vizsga letételével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: eladó 

15 fő 

szakközépiskola 

 

0003 asztalos 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam (választható) 

faipar szakmacsoport 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a 

komplex szakmai vizsga letételével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: asztalos 

15 fő 

szakiskola 

 

0004 élelmiszer –, vegyi áru- és gyógynövény eladó 

előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés 

(részszakképesítés) 

speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi 

fogyatékosok számára 

az első idegen nyelv(ek) a(z) angol 

a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), 

enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

10 fő 
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beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. Felvétel kizárólag a sajátos 

nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 

szakvélemény alapján 

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoport 

a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a 

komplex szakmai vizsga letételével a következő 

(rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: élelmiszer-, 

vegyiáru eladó (eladó) 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

Bemeneti kompetenciák:  

• a 8. évfolyam sikeres elvégzése,  

• pályaalkalmasság és egészségügyi alkalmasság. 

Az iskolánkba történő felvétel során a 8. félévi jegyek átlagát számoljuk, és ez alapján történik a 

jelentkezett tanulók rangsorolása. 

Iskolánkban integrált oktatás is folyik. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői 

véleményben foglaltakat vesszük figyelembe. Az iskolánkba látási fogyatékos (gyengénlátó), 

enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek! 

Iskolánk által a tanulóknak nyújtott támogatások: 

• ingyenes étkezés biztosítása (jogszabályi előírások szerint jogosultaknak)  

• ingyenes tankönyv (jogszabályi előírások szerint jogosultaknak)  

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS 

 

Iskolánk nevelő-oktató munkája a kerettantervre épül. 

A szakközépiskolai évek alatt nagy gondot fordítunk a szakmunkás vizsgákkal kapcsolatos idegen 

nyelvi és informatikai ismeretek elsajátítására, és természetesen, mint katolikus intézmény, a 

hittan-oktatásra (Zahar Béla plébános atya vezetésével). 

A 9-10. évfolyamon a közismereti és szakmai tantárgyak mellett magyar nyelvű roma/cigány 

nevelés-oktatás is folyik. Továbbá a szakmai elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására heti 

rendszerességgel szakmai gyakorlatokra kerül sor sikeres szintvizsga megszerzéséhez.  

Az első- és a második év után kötelező a nyári összefüggő szakmai gyakorlat. 

A 10.-11. évfolyamokon diákjaink célirányosan készülnek a szakmunkás vizsgára. A gyakorlati 

helyek biztosítottak, és iskolai tanműhely is rendelkezésre áll: tanbolt, tankonyha, asztalos 

műhely. A második és a harmadik évben gyakorlat külső munkahelyen is történik, 

tanulószerződéssel. 

Képzéseinken gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított, kötelező a hittanoktatás. 

A 0001-0003 képzésen szakközépiskolai kerettantervek alapján folyik az oktatás és az első 

idegen nyelv(ek) a(z) angol. 

Természetesen a szakmunkás vizsga letétele után is szeretettel várjuk vissza diákjainkat 

újabb szakma megszerzésére! 
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TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKKÖZÉPISKOLA 

Cím: 3044 Szirák, Petőfi út 32. OM azonosító: 201439 

Telefonszám:06/32-485-017  

Faxszám: 06/32-485-017 

Honlap:www.telekisuli.hu 

e-mail cím:sziraksuli@gmail.com 

Igazgató: Buzás József 

Pályaválasztási felelős: Penderik Katalin 

Nyílt nap: 2016. november 22-23. 

Szülői értekezlet: 2016. november 23. 

 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Felvehető 

létszám 

szakközépiskola 01 • 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára 

felkészítő évfolyam (választható), 

• Mezőgazdaság szakmacsoport; A 

szakképzési évfolyamok és a szakmai és 

vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett 

kimenet a következő szakképesítés 

megszerzése: GAZDA (OKJ 34 621 01) 

16 fő 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható);  

szakközépiskolai kerettantervek alapján történik a képzés.;  

Az első idegen nyelv az angol nyelv; emelt szintű oktatás cigány nemzetiségi (kisebbségi) 

népismeret tantárgyból• 

 

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján,   

Az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges! 

A tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, pszichés fejlődési - súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

Mezőgazdaság szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok és a szakmai és 

vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a következő szakképesítés 

megszerzése: GAZDA (OKJ 34 621 01) 

Többcélú köznevelési intézményként, az intézmény Pedagógiai programjában 

meghatározott feltételek szerint, iskolánk tanulója az alapfokú iskolai végzettség 

megszerzésével és az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel 

léphet; 
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UZONI PÉTER GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Cím: 3104 Salgótarján, Nagymező út 5/A. OM azonosító: 200328 

Telefonszám: 32/422-555 

 

Faxszám: 32/422-557 

Honlap: www.uzoni.hu 

e-mail cím: iskola@uzoni.hu 

Igazgató: Menich Péter István 

Pályaválasztási felelős: Godó Renáta 

Nyílt nap: 2016. november 14. (Előzetes bejelentkezés szükséges.) 

Szülői értekezlet: 2016. november 14. (Előzetes bejelentkezés szükséges.) 

 

KÍNÁLATUNK 

Képzési 

forma 

Tagozat kód Jellemzők Felvehető létszám 

Gimnázium 0001 - 4 évfolyamos 

- gimnáziumi kerettanterv  

- bibliaismeret oktatás 

- angol és német nyelvoktatás 

 

20 fő 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 

 

INTÉZMÉNYÜNKRŐL 

 

Intézményünk 2003-ban nyitotta meg kapuit általános iskolaként, gimnáziumi képzést 2007/2008-as 

tanévtől folytat. A gimnáziumi képzés négy évfolyamos, általános tantervű, két idegen nyelv 

oktatásával (angol nyelvi haladó, német nyelvi kezdő csoportokkal).  

Az iskolában keresztény szellemiségű nevelés és oktatás folyik, amelynek része többek között a 

kötelező tanóraszámban a tantervbe iktatott Ó- és Újszövetségi bibliaismeret oktatás. Az iskola 

tevékenysége során tiszteletben tartja a tanuló és gondviselője lelkiismereti és vallásszabadságát. 

Tanulóink tudomásul veszik, hogy az iskola, mint egyházi fenntartású intézmény a fent említett 

módon világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmény, ezért az iskolánkba való felvétel feltétele, 

hogy a tanuló (illetve törvényes képviselője) elkötelezze magát az iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzatában és a Házirendben meghatározott erkölcsi és magatartási normákat illetően. 

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

A Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola felvételi vizsgát tart a gimnáziumba jelentkező tanulók 

számára. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén a felvételi eljárás folyamán a szükséges 

körülményeket biztosítjuk és az eredmény megállapításánál figyelembe vesszük a sajátos nevelési 

igényre vonatkozó érvényes szakvéleményt. Csak az Alapító Okiratunkban felsorolt SNI 

kategóriákba tartozó diákokat van módunk felvenni (Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók.). Az egyéni elbírálásra 

való igényt a jelentkezési lap benyújtásakor külön kérelemben jelezni kell. A felvételi vizsga anyaga 

az általános iskolában tanultakra épül. A felvételi eljárásban való részvételt nem kötjük semmiféle 

felvételi előkészítőn való részvételhez. A felvételi eljárásunk három részből áll: központi írásbeli 

felvételi vizsga, általános iskolai tanulmányi eredmények, valamint egy szóbeli beszélgetés (50%; 

30%; 20%).  

 

A felvételi eljárást az emberi erőforrások minisztere által kiadott: 12/2016. (IV. 27.) EMMI rendelet 

2. sz. mellékletében foglaltak alapján szervezzük meg. 
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Középfokú iskolába a jelentkezés a központilag kiadott jelentkezési lapon történik (jelentkezési lap 

+ adatlap), melyet az általános iskolák továbbítanak a megfelelő helyekre. 

 

Az intézményünkben végzett 8. osztályos tanulók számára – szülői kérésre – biztosítjuk a 

középiskolai továbbtanulást, amennyiben a tanuló tanulmányi munkája megfelelő és magatartása nem 

kifogásolható, és részt vesz a központi írásbeli vizsgán. 

 

A központilag kiadott felvételi jelentkezési lapoknak az általános iskolákba való beadási 

határideje: 2017. február 15. 

Az írásbeliről 

Minden gimnáziumunkba jelentkező tanulónak központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt vennie 

matematikából és magyar nyelvből, melynek megírására iskolánk is lehetőséget biztosít. 

 Az írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2016. december 9. 

 

Ez a jelentkezés – a hozzávaló jelentkezési lapok az Internetről letölthetők illetve az iskoláktól 

beszerezhetők; a vizsgát az OH szervezi (honlapja: www.oktatas.hu) - csak az írásbeli megírására 

vonatkozik, nem jelent automatikus felvételi jelentkezést az iskolába. 

 

A központi írásbeli időpontja: 2017. január 21. 10.00 óra. 

 

Pótnap: (orvosi igazolással vagy rendkívüli esemény közbejötte miatt!) 2017. január 26. 14.00 óra. 

A tanulók az elért eredményükről írásbeli értesítést kapnak 2017. február 9-ig. (Az értékelő lapot 

majd a felvételi jelentkezési lappal együtt kell a választott iskolába eljuttatni.) Ezt az eredményt az 

érintett iskolák elfogadják és a felvételi eredménybe, rangsor kialakításába valamilyen módon 

beszámítják.  

 

Az előzetes tanulmányi eredményekről 

A felvételi eljárás során a következő tanulmányi eredmények számítanak: 

5., 6., 7. évfolyamok év végi, 8. évfolyam félévi eredményei magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem és az eddig tanult idegen nyelv. Ezeken kívül a magatartás és szorgalom minősítéseit is 

figyelembe vesszük. Ezeket az eredményeket a központilag kiadott jelentkezési lapon kell feltüntetni. 

 

A szóbeli meghallgatásról 

A szóbeli meghallgatás egy általános tájékozódó beszélgetésből áll, amely iskolánk világnézeti 

elkötelezettségével kapcsolatos. Az eljárásunknak ez a része a felvétel szempontjából döntő 

jelentőségű lehet. 

A szóbeli időpontját (beosztás) az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskolában kihelyezett lista 

alapján tudhatják meg az érdeklődők.  

 

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2017. március 2-3.  

A beosztásról külön értesítést nem küldünk, tájékozódni lehet az iskolában kihelyezésre kerülő 

listáról. 

Az eredményeket, rangsort, ideiglenes felvételi jegyzéket (diákigazolvány szám alapján) a szóbelit 

követően 5 napon belül nyilvánosságra hozzuk, az iskola aulájában kihelyezzük. 

 

Értesítés 

2017. április 26-ig a középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

Beiratkozás időpontja: 2017. június 23. 

Egyéb információk az iskolából kérhetők. 

 

  

http://www.oktatas.hu/
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FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNOS INFORMÁCIÓK 

 

Határidők és feladatok 

 

2. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez 

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba 

történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben 

 

Határidők Feladatok 

2016.09.12. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint 

az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről. 

2016.09.30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

2016.10.20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében - Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - 

meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét 

tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2016.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről. 

2016.11.15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 

2016.12.09. 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. 

2016.12.13. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 

2016.12.14. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig 

jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a 

központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap-igényüket. 

2017. 01. 20. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

2017.01.21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2017.01.21., 1000 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. 

2017.01.26., 1400 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. 
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2017.01.27. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

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

tanulókkal. 

2017.02.09. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

2017.02.09. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a 

programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes 

értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett 

törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

2017.02.15. 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.) 

2017.02.15. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 

szakgimnáziumokba. 

2017.02.20-03.09. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

2017.03.10. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét. 

2017.03.16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2017.03.20. 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. 

2017.03.23. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2017.03.30. Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a 

következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és 

erről tájékoztatja az általános iskolákat. 

2017.03.30. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az 

agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a 

következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, 

és erről az állami intézményfenntartó központon keresztül tájékoztatja az 

általános iskolákat. 

2017.04.04. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 

listáját. 

2017.04.07. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által 

meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 

2017.04.19. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

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

jegyzék). 

2017.04.26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2017.05.08-19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

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

2017.05.08-08.31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
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2017. 05. 19. A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2017. 06. 01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál. 

2017. 06. 19. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, 

valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben 

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. 

Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén 

működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely 

a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

2017. 06. 19. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, 

valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben 

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye 

területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú 

intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének 

teljesítése érdekében. 

2017. 06. 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 

2017. 07. 26-

08.11. 
Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a 

honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való 

felkészítést folytató szakképző iskolába. 

2017. 08. 01-31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 

szakgimnáziumokba. 

2017. 08. 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra. 
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„Új fogalmak” tára 

 

Szakgimnázium: 2016. szeptember 1-től az érettségit adó szakközépiskolák új megnevezése. 

A 9-12. évfolyam elvégzése után a diákok szakmai érettségit tesznek. Ezen képzés időtartama 

4 év. Ezután az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyamon - 

ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik – szerzik meg a tanulók az adott 

szakképzettségről a bizonyítványt. Így pl. az érettségit követően egy év alatt technikusi 

szakképesítés szerezhető; ekkor a képzés 4+1 éves. 

 

Szakközépiskola: 2016. szeptember 1-től a régi típusú szakiskolák új megnevezése, melynek 

képzési időtartama 3 év. A 3 éves szakmai képzést követően komplex szakmai vizsgát tesznek 

a tanulók, és így szerzik meg az adott szakképzettségről a bizonyítványt. Ezután dönthet úgy a 

tanuló, hogy továbbtanul a szakközépiskolában és érettségit szerez egy, két éves érettségire 

felkészítő képzés keretében. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti 

vizsgatárgyból tesz érettségit, így a képzés időtartama összesen 3+2 év lesz. 

  

Szakiskola: 2016. szeptember 1-től a régi speciális szakiskolák új megnevezése, melyben 

kizárólag sajátos nevelési igényű tanulók tanulhatnak és készülhetnek fel szakmai vizsgára.  

  

Készségfejlesztő speciális szakiskola: A középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg 

akadályozott) tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást 

lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását. 

 

Jelentkezési sorrend fontossága 

 

 

A Tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló 

jelentkezni kíván. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben 

folytatná tanulmányait a jelentkező. Mivel a Tanulói adatlap csak a Felvételi Központ zárt 

rendszerébe kerül be adatfeldolgozásra, ezért a középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, 

hogy ki hányadik helyen jelölte meg az adott iskola valamelyik tanulmányi területét. 

 

Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az adott 

középfokú iskola tanulmányi területeit kell egymás után a sorrend elején feltüntetni. Ezt követik 

a második iskola tanulmányi területei, és így tovább. 

 

Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor azonos típusú 

tanulmányi területeket kell feltüntetni a sorrend elején, amelyek természetesen más-más 

iskolákban vannak. A tanulmányi terület sorrend a tanuló választásának megfelelően tetszés 

szerint megadható, erre vonatkozóan semmilyen előírás nincs. 

 

A biztosabb továbbtanulás érdekében azonban célszerű több intézménybe jelentkezni, mert a 

kisszámú tanulmányi terület megjelölése kockázatot jelent! A választott iskola elutasító 

döntése esetén ugyanis már csak a rendkívüli felvételi eljárás időszakában van lehetőség olyan 

új iskolát keresni, ahol még maradt betöltetlen hely. 
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Jogorvoslati lehetőségek a középfokú felvételi eljárás során 

 

A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell 

hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés 

ellen - az Nkt. 37. §-a alapján - jogorvoslattal élhet.  

 

A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell 

benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. 

 

A rendkívüli felvételi eljárás 

 

Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem jutott be középfokú iskolába, akkor 

használja ki a 2017. május 08. után kezdődő rendkívüli felvételi időszakot! Ekkor a 

továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, 

egyeztetéssel történik. Az elektronikus felvételi rendszer segítséget nyújt azzal, hogy azoknak 

a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi 

eljárást kell kiírni, tájékoztatásul közzéteszi a www.oktatas.hu honlapon.  

 

A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az 

iskolaválasztás! 

 

A sajátos nevelési igényű ( továbbiakban:SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel (továbbiakban BTMN) küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi 

eljárásban 

 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4.§ 25. pontjában 

meghatározott sajátos nevelési igényű (SNI), illetve az Nkt. 4.§ 3. pontjában meghatározott 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulókra (jelen 

tájékoztatóban, a továbbiakban SNI/BTMN tanulók) vonatkoznak. 

Az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. §-ában leírtak 

szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság, 

illetve a nevelési tanácsadó által kiadott – a felvételi eljárás ideje alatt még érvényben lévő – 

szakértői véleményben/szakvéleményben (a továbbiakban szakértői véleményben) foglaltak az 

irányadóak. 

 

Az SNI/BTMN tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban 

 

A középfokú beiskolázásban részt vevő SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális felvételi 

követelményeket minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg határozza meg. A 

középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételi 

eljárásának rendjét, és külön a hozzá jelentkező SNI/BTMN tanulók esetében a saját felvételi 

eljárásában alkalmazott speciális értékelési szabályokat.  

 

Az SNI/BTMN tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt 

tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a 

jelentkezését (választott iskola), milyen − az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó − speciális 

felvételi szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen 

megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a 

választott iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit.  

http://www.oktatas.hu/


NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT    

 

57 

 

 

 

Amennyiben a választott iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az 

SNI/BTMN tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia 

kell az iskolával, azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak 

alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán, vagy az iskola a központi írásbeli 

vizsga eredménye nélkül is elbírálja majd a felvételi jelentkezését. Az SNI/BTMN tanuló tehát 

a szakértői véleményben leírtak alapján a választott iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga 

alóli felmentését. Ha az SNI/BTMN tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája 

alóli felmentését kap, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett – ennek 

az iskolának a felvételi eljárása során – más módon mérik fel a tanuló tudását, és bírálják el 

felvételi jelentkezését. Több választott iskola esetében ez iskolánként más és más lehet.  

 

Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi 

írásbeli vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a februári felvételi 

jelentkezésig elképzelései, szándékai megváltoznak, és mégis szüksége lesz a központi írásbeli 

vizsga eredményére. A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli 

vizsgát, mert annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a 

választott középiskolákba. Akár intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga 

eredménye alapján, vagy az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési 

szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását.  

 

A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba az iskolába adják be, amelyik 

számukra a legkényelmesebb (írásbeliztető iskola). Az írásbeliztető iskola kiválasztása 

független attól, hogy később a tanuló melyik iskolába kíván majd felvételizni (választott iskola). 

Éppen ezért nincs értelme annak, hogy az SNI/BTMN tanuló az írásbeliztető iskolától kérje a 

központi írásbeli vizsga alóli felmentést, az írásbeliztető iskola a felmentést – az írásbeli 

vizsga eljárásának keretében – nem is adhatja meg.  

Amennyiben az SNI/BTMN tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a 

vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést 

érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az 

Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló 

adottságaihoz.  

 

Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az 

alábbi kedvezményekre lehet jogosult:  

 

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

megnövelhető),  

az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló 

a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy 

segédeszközöket használhatja a vizsga során),  

a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak 

alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz 

figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért 

összpontszámba sem számítja be). 

 

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos 

kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető 

intézményben. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő 

jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális 

körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a 
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vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet a 

központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői  

 

 

vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI/BTMN 

tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a 

központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a 

központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. 

 

Továbbtanulást támogató ösztöndíjak 

 

1. Arany János Tehetséggondozó Program  

 

A program célja, hogy segítse a 8. évfolyamos, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok 

továbbtanulását. 

 

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki 

 

tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a 

tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és 

 az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

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

részesül, vagy 

- a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában 

részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában 

ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, vagy 

- a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti javaslata alapján rászorult. 

 

 

Felvételi módja 
 

A tanulók 

 a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban − egy nem szaktárgyi jellegű − 

felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt, ahol egy elbeszélgetést követően 

fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. 

 a tanulóknak emellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára 

szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az 

Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. A központi írásbeli 

felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematikai feladatlap kitöltéséből áll.  

 

A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg.  

 

 

A program résztvevői -lakóhelytől függetlenül- kötelezően kollégisták lesznek! 
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Képzés jellemzője 

 

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető 

középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján 

készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra.  

Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, 

matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, 

kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. 

 

A programban tanuló diákok: 

 felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára  

 nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek 

informatikából 

 térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. 

 

További részletek a www.ajtp.hu oldalon. 

 

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám 

esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos 

helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, 

nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való 

eredményes felkészítést. 

 

Pályázni az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról letöltött, majd 

(www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős 

Államtitkárság) hiánytalanul kitöltött, űrlapjainak beküldésével lehet. 

 

A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet 

megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe 

nyerhetnek felvételt. 

A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany 

János Tehetséggondozó Program keretében a felvételét kéri. 

 

A borítékon szerepeltetni kell: " Arany János Tehetséggondozó Program". 

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli. 

 

A program keretében az alábbi Nógrád Megye köznevelési intézménybe kérhetik a 

tanulók felvételüket: 
 

Balassi Bálint Gimnázium 

2660 Balassagyarmat 

Deák Ferenc utca 17. 

 

Bővebben a 14-16.oldalon. 

 

2. Arany János Kollégiumi Pályázat bővebben a 29.oldalon  

3. Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program bővebben a 30.oldalon 

 

http://www.ajtp.hu/
http://www.kormany.gov.hu/
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4. „Útravaló Ösztöndíjprogram” esélyteremtő alprogramok 

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak átfogó célja a hátrányos és 

halmozottan hátrányos, kiemelten a roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok 

továbbtanulásának, szakma-, érettségi- és diplomaszerzési esélyeinek javítása.  

Az Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai: az Út a középiskolába, az Út az érettségihez 

és az Út a szakmához, valamint az Út a diplomához alprogramok. 

 

Az Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokban való részvételre 

az a tanuló pályázhat, aki: 

 halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

 védelembe vett, vagy 

 családba fogadott, vagy 

 átmeneti nevelésbe vett, vagy 

 ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy 

 utógondozásban, vagy 

 hátrányos helyzetű. 

 

 

1. Út a középiskolába alprogram 

Az Út a középiskolába alprogram célja az adott tanévben 7-8. évfolyamon tanuló diákok 

felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Az alprogram keretében a 

tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban és a pályaválasztásban. Az 

alprogram keretében a tanuló minimum 7 000 Ft/hó, maximum 14 000 Ft/hó ösztöndíjban 

részesül az elért tanulmányi eredmény függvényében. (Tájékoztató kisfilm a 

https://utravalo.tkki.hu oldalon érhető el.)  

 

2. Út az érettségihez alprogram 

Az Út az érettségihez alprogram célja az adott tanévben érettségit adó képzésben 9-12. 

évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy a 

két tanítási nyelvű, vagy a nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatásban 7-13. 

évfolyamon, továbbá a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 12-13. évfolyamain  

tanuló hátrányos helyzetű diákok támogatása a középiskola befejezése érdekében. A tanulót 

egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti a sikeres érettségire. 

Az alprogram keretében a tanuló minimum 8 000 Ft/hó maximum15 000 Ft/hó ösztöndíjban 

részesül az elért tanulmányi eredmény függvényében. (Tájékoztató kisfilm a 

https://utravalo.tkki.hu oldalon érhető el.)  

 

3. Út a szakmához alprogram 

Az Út a szakmához alprogram célja a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a 

szakiskolai szakképző 9-11. évfolyamain, vagy a szakiskola valamely szakképző évfolyamán 

tanuló diákok sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése. A 

tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti a 

szakmaválasztásra.  Az alprogram keretében a tanuló minimum 7 000 Ft/hó maximum 13 000 

Ft/hó ösztöndíjban részesül az elért tanulmányi eredmény függvényében. (Tájékoztató kisfilm 

a https://utravalo.tkki.hu oldalon érhető el.)  

 

4. Út a diplomához alprogram 

Az alprogram ösztöndíj- és önköltség-támogatási komponensből áll. Az esélyteremtő program 

célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók 

felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása. 

A két komponensből álló program az alábbiak szerint pályázható: 

https://utravalo.tkki.hu/
https://utravalo.tkki.hu/
https://utravalo.tkki.hu/


NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT    

 

61 

 

Ösztöndíj támogatási komponens: amelynek keretében 125 000 Ft/félév vissza nem térítendő 

támogatás igényelhető a 2016/2017. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan. 

Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik. 

Önköltség-támogatási komponens: amelynek keretében önköltség-támogatás igényelhető a 

2016/2017. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2016. szeptember 1. és 

2017. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége 

mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja meg a 400.000 Ft/félév összeget. A hallgató 

önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a 

számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.  

 

 

Újdonság, hogy a program keretében pályázhatnak a felsőoktatási szakképzésben 

résztvevő, a fenti feltételeknek megfelelő hallgatók! 

 

 

5. Út a tudományhoz alprogram 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjának célja a 

természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt 

érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása. Az alprogram a tehetségek szakszerű 

támogatását vállaló köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok és a 

természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt 

érdeklődést mutató, legalább 10. évfolyamos középiskolai, szakiskolai tanulók tehetséget 

mutató diákok együttműködésére épít.  

 

A folyamatos szakmai kapcsolattartás, információcsere kialakítása, a kutatási programok és 

azok széleskörű megismertetése részére internetes portál áll rendelkezésre: 

https://www.emet.gov.hu/hatter_l/ut_a_tudomanyhoz. 

 

Egészségügyi alkalmasság és pályaalkalmassági vizsgálat 

 

Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a 

szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai 

állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti 

tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre. 

 

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót vehető fel, aki az adott szakképesítésre a 

szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a 

pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a 

komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.  

 

A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának (egészségügyi alkalmasság) meg kell előznie az 

iskolakezdést. A tanuló csak pozitív, alkalmas szakvélemény esetén iskolázható be.  

 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat általános belgyógyászati vizsgálatból, hallás 

(audiológiai) vizsgálati és szemészeti vizsgálatból áll, amelyet az egyes pályák igénybevétele, 

terhelése, vagy károsító hatása miatt egyéb szakorvosi vizsgálatokkal kell kiegészíteni (pl. 

vérkép, májfunkció, EKG, Rtg. stb.).  

 

A tanulóknál a szakmai alkalmasság vizsgálatot és véleményezést elsőfokon az iskolaorvos 

vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos végzi. 

 

https://www.emet.gov.hu/hatter_l/ut_a_tudomanyhoz
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Az orvos akkor mondhatja ki egyértelműen a „szakmai alkalmasságot”, ha meggyőződött arról, 

hogy a tanuló testi és szellemi állapota alapján képes a választott szakma elsajátítására és ezt a 

munkát előreláthatóan tartósan, életre szólóan tudja majd végezni, egészségének károsodása 

nélkül; továbbá a tanuló munkavégzése során nem jelent saját magára vagy munkatársaira 

nézve balesetveszélyt. 

 

 

Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a 

szakképzésben részt venni szándékozó tanuló képességei, készségei alapján sikeresen fel tud 

készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, 

foglalkozás ellátására 

 

A pályaalkalmassági vizsgálat a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges alapvető 

képességek, készségek, rátermettség vizsgálatára terjedhet ki, melyek szükségesek egy adott 

szakma tanulásához és későbbi gyakorlásához. 

A pályaalkalmasság vizsgálata az iskola feladata pszichológus és az adott szakmában járatos 

gyakorló szakember bevonásával. 

 

Főbb területei: 

 testi és/vagy fizikai adottságok 

 érzékszervi követelmények, például: íz, illat távolság, nagyság, szín hang, arány és tér 

érzékelés 

 lélektani elvárások, például: stressz tűrés, monotónia tűrés, csapatmunkára alkalmasság 

 értelmi állapot, például: beszéd és kommunikációs készség, elemi számolási műveletek, 

írás-olvasás készség, memória 

 

 

A vizsgálat szükségességére és a követelményekre a szakképző iskola a felvételi 

tájékoztatójában köteles felhívni a jelentkezők figyelmét. 
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Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok 

 

 

Azon tanulók, akik általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, ám nem nyertek 

felvételt középfokú oktatási intézménybe, illetve azok a tanulók, akik legalább az általános 

iskola hat osztályát elvégezték, és az adott tanévben betöltik a 15. életévüket pályázhatnak a 

köznevelési Híd programba. 

 

A Hídprogramok segítséget kívánnak nyújtani a tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba, 

szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez 

szükséges ismeretek megszerzéséhez. 

 

 

Híd I. program 

 

A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, 

szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló 

életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.  

Az a tanköteles korú tanuló, aki 8 osztállyal rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert 

felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. 

 

 

Híd II. program 

 

Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, nem fejezték be az 

általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15. életévüket, az általános iskola 

kezdeményezi felvételét a Híd II. programba.  

 

Megszűnt tanulói jogviszony esetén (tehát nem tanköteles korú jelentkező esetében) a tanuló 

felvételét kiskorú esetén a szülő, nagykorú esetén a tanuló maga is kezdeményezheti. 
 

A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás, tanulásra motivál, fejleszti az egyes szakmák 

sikeres elsajátításához szükséges készségeket, rész-szakképesítés megszerzésére készít fel. 

 

A Szakképzési Hídprogram 2 évfolyamos képzési idejű, melyről a szervező iskola alapfokú 

végzettséget igazoló tanúsítványt, sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig rész-

szakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki.  

 

A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakközépiskolai szakképzési évfolyamon, 

évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére. 

A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap. 
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Tanulószerződés 

 

Magyarországon az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai 

rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a tanulók számára, mely elméleti és 

gyakorlati képzésből áll. A duális képzésben az oktatás az iskola és a gyakorlati képzést 

biztosító szervezet mint gyakorlati képzőhely között megosztva történik. A gazdálkodó 

szervezet a gyakorlati képzés során közvetlenebbül és eredményesebben tudja közvetíteni a 

munka világának elvárásait.  

 

A szakgimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában szakképzési évfolyamon tanuló diák 

és a gazdálkodó szervezet között a gyakorlati képzés lefolytatására tanulószerződéses 

jogviszony jöhet létre az alábbiak szerint.  

 

Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi 

székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében tanul, és a 

szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági 

követelményeknek megfelel.  

 

A tanulószerződésben a tanuló kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdálkodó szervezet képzési 

rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja, a szakmai gyakorlati 

ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja, a biztonsági, egészségügyi és 

munkavédelmi előírásokat betartja, és nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gazdálkodó 

szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.  

 

A tanulót megillető juttatások:  

 

 havi rendszeres pénzbeli juttatás, 

 kedveszményes étkeztetés, esetleges utazási költségtérítés, 

 tisztálkodási eszköz, munkaruha, egyéni védőeszköz, 

 szünet és felkészülési idő,  

 rendszeres orvosi vizsgálatok, 

 eredmény, teljesítmény alapú jutalom, prémium és más juttatás.  

 

 

Milyen előnyökkel jár a diák számára a tanulószerződés? 

 

 munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzésben részesül,  

 rendszeres havi díjazást kap,  

 társadalombiztosítási szabály szerint biztosítottá válik, 

 a tanulóévek szolgálati időnek minősülnek,  

 megismeri a munka világát, 

 jobbak az elhelyezkedési lehetőségei, esélyes a szakképesítés megszerzését követő 

továbbfoglalkoztatása.  

 

A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. A tanulószerződést 

a gyakorlati képzőhely köti a tanulóval, de csak a területileg illetékes kereskedelmi és 

iparkamara iktatásával és ellenjegyzésével érvényes. 

A tanulószerződést, a tanulószerződés módosítását és felmondását írásba kell foglalni. 

Tartalmát a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják. A tanuló 

egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet. A tanulószerződéssel 

rendelkező tanuló gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerződés keretében vehet részt. 



 

 

 

 

Az iskolaválasztás, a pályaválasztás előkészítése fontos feladata a szülőknek és a pedagógusoknak 

egyaránt. Célunk, hogy a pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló diákokat készségeik és 

képességeik feltárásával támogassuk a megfelelő döntés meghozatalában, csoportos és egyéni 

formában. A tanácsadás során segítjük a tanulókat, hogy a saját érdeklődésüknek és a munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő pályát, szakmát válasszanak. 

 

A pályaválasztási munkacsoport által végzett tevékenységek: 

 pályaválasztási döntést előkészítő tevékenység: csoportos foglalkozás; igény esetén 7 és 8. osztályos 

tanulók számára kiscsoportos foglalkozásokat tartunk iskolai keretek között. Foglalkozásainkon a 

pályaismeret bővítés, iskolarendszer átbeszélése, érdeklődés és képességek felmérése történik 

öndefiníciós kérdőívekkel és teljesítménytesztek segítségével. 

 pályaválasztási szülői értekezlet: tájékoztatást nyújtunk igénybe vehető szolgáltatásainkról 

 egyéni pályaválasztási tanácsadás: Igény esetén a 8. osztályos tanulók részére személyes 

beszélgetéssel nyújtunk segítséget, a továbbtanulási döntés meghozatalában.  Lehetőséget nyújtunk 

arra, hogy ezt a szolgáltatást a tanulók és szüleik az Intézményükben tudják igénybe venni.  

Elérhetőségünk:      Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 

3100 Salgótarján, Baglyasi út 2. 

06-32/521-523       e-mail: tanacsadas.szakszolgalat@gmail.com 

Tanácsadóink:          Gajdán Katalin 

              Juhász Ágnes 

 

Egyéni pályaválasztási tanácsadásra bejelentkezés szükséges a fenti elérhetőségek 

valamelyikén! 

 

 

 

Németh Gáborné Takács Rita 

          főigazgató 

 Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 

 

 

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
 

Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

E-mail: tanacsadas.szakszolgalat@gmail.com 

06-32/521-523 

mailto:tanacsadas.szakszolgalat@gmail.com
mailto:tanacsadas.szakszolgalat@gmail.com


 

 

 

NÓGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
 

 
 

Egy jó szakma felér egy diplomával 

 

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évek óta segíti a felső tagozatosok pályaválasztását. 

Fontosak tartjuk a kétkezi szakmák népszerűsítését, a szakmunkás életút bemutatását. A végzős 

évfolyamok számára lehetőséget biztosítunk üzemlátogatások alkalmával a környékbeli üzemek, 

gyárak, műhelyek megismerésére, az ott fellelhető szakmák megfigyelésére. Kollégáink ellátogatnak 

azokhoz az iskolákhoz, akik jelzik igényüket és pályaválasztási osztályfőnöki óra vagy szülői 

értekezlet keretein belül bemutatják a hiányszakmákat, az azokhoz kapcsolódó Szabóky Adolf 

Szakképzési Ösztöndíjat, a tanulószerződés rendszerét, a hozzá kapcsolódó juttatásokat.  

A Budapesten évente megrendezésre kerülő Szakma Sztár Fesztiválra több mint félezer felső 

tagozatos nógrádi diák utazhat el. Itt a szakképző iskolákban tanuló végzős diákok legjobbjait lehet 

megfigyelni, amint versenyfeladataikat oldják meg.  

Ősszel, a pályaválasztás kiemelt időszakában kamaránk pályaorientációs rendezvényekkel segíti az 

érdeklődőket. Népszerű a Szakma Piactér elnevezésű pályaorientációs nap, amikor számos szakmát 

ki lehet próbálni. 

Rendelkezésre áll a Gyakorlati képzőhelyek Nógrád Megyében című kiadványunk, ami a leendő 

szakközépiskolásoknak, és szakgimnazistáknak nyújt segítséget gyakorlati képzőhelyük 

kiválasztásában. http://nkik.hu/szakkepzes/ 

 

Gyakorlatigényes kiemelten támogatott szakmákban a tanulók szakiskolai ösztöndíjat kapnak! 

 

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

2016. szeptember 1-től Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj 

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen  

10.000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően az ösztöndíj mértéke a 

tanulmányi átlageredmény függvényében változik. 

 

Tanulmányi átlag Ösztöndíj 

2,51 és 3,0 10 000 Ft/hó 

3,01 és 3,5 15 000 Ft/hó 

3,51 és 4,0 20 000 Ft/hó 

4,01 és 4,5 27 000 Ft/hó 

4,51 és 5,0 35 000 Ft/hó 

 

A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók kétféle esetben és időben jogosultak a szakiskolai 

ösztöndíjra: 

 az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó hiány-

szakképesítésnek minősülő szakképesítés esetében a szakmai vizsgára felkészítő 13. 

évfolyamon, 

http://nkik.hu/szakkepzes/
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 az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó hiány-

szakképesítésnek minősülő szakképesítés esetében a szakmai vizsgára felkészítő 14. 

évfolyamon. 

Szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény: 

 

Tanulmányi átlag Ösztöndíj 

3,01 és 3,5 20 000 Ft/hó 

3,51 és 4,0 30 000 Ft/hó 

4,01 és 4,5 40 000 Ft/hó 

4,51 és 5,0 50 000 Ft/hó 

 

Figyelem! Ez a szakiskola által adott tanulmányi ösztöndíj, mely nem keverendő össze 

a tanulószerződés esetén a tanulónak járó díjazással. 

 

Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 

Ács 34-582-01 

Épület- és szerkezetlakatos 34-582-03 

Gépgyártástechnológiai technikus 54-521-03 

Gépi forgácsoló 34-521-03 

Gyakorló ápoló 54-723-02 

Hegesztő 34-521-06 

Ipari gépész 34-521-04 

Kőműves 34-582-14 

Környezetvédelmi technikus 54-850-01 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34-582-09 

Mezőgazdasági gépész 34-521-08 

Mezőgazdasági gépésztechnikus 54-521-05 

Műanyagfeldolgozó 34-521-09 

Női szabó 34-542-06 

Pék 34-541-05 

Szerszámkészítő 34-521-10 

Szociális gondozó és ápoló 34-762-01 

Villanyszerelő 34-522-04 

Vízgazdálkodó technikus 54-853-02 

Vízügyi szakmunkás 34-853-02 

 

Kapcsolat/Információ: 

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Reichardt Barbara   

palyaorientacio@nkik.hu   

Tel.:06-32/520-879 

mailto:palyaorientacio@nkik.hu

