
 
 

 

Felvételi eljárás rendje MISKOLC 

2018/2019 tanév 

• Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára (középfokú beiskolázás központi, egységes, írásbeli vizsgája a 

kilencedik évfolyamra jelentkezők számára) az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 

2018. december 7-ig (péntek) iskolánk titkárságán 

• Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvi és matematika kompetenciákat mérő központi feladatlapok) 

2019. január 19. (szombat) 10 óra (megjelenés negyed órával korábban, személyi igazolványt, lakcímkártyát hozni 

kell) 

• Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik a 2018. január 19-i vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt 

venni 

2019. január 24. (csütörtök) 14 óra (megjelenés negyed órával korábban, személyi igazolványt, lakcímkártyát hozni 

kell, az előző vizsgaidőpontban történt hiányzás hivatalos igazolását be kell nyújtani) 

• Központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése 

2019. január 29. (kedd) 08.00 órától – 16.00 óráig [*A megtekintéshez - az adott írásbeli vizsgát követő nyolc 

napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó 

észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - 

írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő 

elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az 

igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 20/2012. EMMI r. 35. § (4)] 

• Pótló központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése 

2019. január 30. (szerda) 08.00 órától – 16.00 óráig 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. 

• Értesítés az írásbeli felvételi eredményről 

2019. február 7. (csütörtök) 

• Jelentkezési lapok benyújtása iskolánkba, valamint továbbítása a Felvételi Központba (általános iskolán keresztül) 

2019. február 18-ig (hétfő) 

• Szóbeli meghallgatás az általános felvételi eljárás keretében 

2019. március 1 (péntek), március 4-6. (hétfő-szerda) 8.00 órától, értesítés szerint 

• Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 

2019. március 18. (hétfő) 

• Tanulói adatlapok (felvételi sorrend) módosításának lehetősége (új sorrend, új tagozat) az általános iskolán keresztül 

2019. március 21-22. (csütörtök-péntek) 

• Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

2019. április 30. (kedd) 

 

 



 
 

 

Figyelem!  

A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-

más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy 

„helyettesíti” egymást. 

Felvételi kérelmek elbírálása 

Központi írásbeli felvételi (gimnáziumban) → magyar nyelv max. 50 pont, matematika max. 50 pont. 

Általános iskolai tanulmányi eredmények → a 6. és 7. évfolyam tanév végi, valamint a 8. évfolyam félévi osztályzatainak 

összegeként max. 60 pont szerezhető, a következő tantárgyak figyelembe vételével: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv. 

Elbeszélgetés (gimnáziumban, szakgimnáziumban és szakközépiskolában) → célja többek között a szakmai 

rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend elfogadására. (Kérdezzük a 

tanulót hitről, tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről is.) Minősítése: 

megfelelt / nem felelt meg. 

[*A központi írásbeli vizsgán elérhető maximális pontszám a felvételi eljárás eredményének megállapításakor a felvételi 

eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény, összpontszám ötven százalékánál nem lehet kevesebb! 20/2012. 

EMMI r. 36. § (3)] 

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok:  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

- 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 

Meghirdetett képzések 

MISKOLCI TAGINTÉZMÉNY Telephely kódja: 013 

 

0050 – GIMNÁZIUM GIMNÁZIUM 
• 4 évfolyam; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol vagy a német, második idegen nyelv a német 

vagy az angol 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem-, magatartásszabályozási zavarral) küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények, és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 

• megjegyzés: kezdő angol, kezdő német 

 

0051 – KERESKEDELEM SZAKGIMNÁZIUM 
• 4 évfolyam; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem-, magatartásszabályozási zavarral) küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 



 
 

 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; figyelembe vesszük a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• kereskedelem ágazat; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: 
kereskedő 

• megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, kötelező hittanoktatás, középhaladó angol, középhaladó német 

0060 – EGÉSZSÉGÜGY SZAKGIMNÁZIUM 
• 4 évfolyam; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem-, magatartásszabályozási zavarral) küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; figyelembe vesszük a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is; 
egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• egészségügy ágazat; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: 
gyakorló ápoló 

megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kezdő angol, kezdő német, kötelező hittanoktatás 

 

0052 – HEGESZTŐ SZAKKÖZÉPISKOLA 
• 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettanterv; az első idegen 

nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget 
is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: 
hegesztő 

• megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, hiányszakma, ösztöndíj, tanulószerződés 
0053 – GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA 
• 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettanterv; az első idegen 

nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget 
is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: 
gyártósori gépbeállító 

• megjegyzés: kezdő angol, kezdő német, kötelező hittanoktatás 
0054 – ELADÓ SZAKKÖZÉPISKOLA 
• 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettanterv; az első idegen 

nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget 
is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés megszerzése: eladó 

• megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, kezdő angol, kezdő német, kötelező hittanoktatás 



 
 

 

0055 – CUKRÁSZ SZAKKÖZÉPISKOLA 
• 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettanterv; az első idegen 

nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget 
is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés 
megszerzése: cukrász 

• megjegyzés: kezdő angol, kezdő német, kötelező hittanoktatás, tanulószerződés 

0056 – PINCÉR SZAKKÖZÉPISKOLA 
• 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettanterv; az első idegen 

nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget 
is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés 
megszerzése: pincér 

• megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, kezdő angol, kezdő német, kötelező hittanoktatás 

0057 – SZAKÁCS SZAKKÖZÉPISKOLA 
• 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettanterv; az első idegen 

nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget 
is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés 
megszerzése: szakács 

• megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kötelező hittanoktatás, tanulószerződés 

0058 – SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA 
• 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettanterv; az első idegen 

nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget 
is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• szociális szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés 
megszerzése: szociális gondozó és ápoló 

• megjegyzés: hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított, kötelező hittanoktatás, ösztöndíj 



 
 

 

0059 – FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÖZÉPISKOLA 
• 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettanterv; az első idegen 

nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget 
is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: 
festő, mázoló, tapétázó 

• megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kötelező hittanoktatás, tanulószerződés 

0061 – PÉK SZAKKÖZÉPISKOLA 
• 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettanterv; az első idegen 

nyelv az angol vagy a német 
• a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget 
is figyelembe vesszük; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés 
megszerzése: pék 

• megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kezdő angol, kezdő német, kötelező hittanoktatás 

  



 
 

 

 


