OM azonosítók és tanulmányi területek
jegyzéke a középfokú iskolai
felvételihez a 2017/2018. tanévre
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Segítség a jegyzék használatához
A jegyzék a középfokú iskolák által a 2016/2017. tanévben zajló felvételi eljárásban meghirdetett tanulmányi területeket
tartalmazza. A tanulmányi terület a középfokú iskola által a középfokú felvételi eljárás során meghatározott alapegység, amelyre az
adott, egységes feltételek szerint jelentkezhetnek a tanulók. A tanulmányi terület nem egyezik meg az osztállyal, kizárólag a
felvételi eljárás során van szerepe, ugyanis egy tanulmányi területre felvételt nyerő jelentkezőkből több osztály is kialakítható, de
lehetséges az is, hogy az iskola több tanulmányi területre felvételt nyert tanulókból szervez a későbbiek során egy osztályt.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb –
jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés
egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a szakgimnáziumi tanulmányi területek szövegében kizárólag az érettségi vizsga
keretében megszerezhető szakképesítések jelennek meg. A szakképző intézményeknek az érettségi vizsga, valamint a
szakképzési évfolyamok után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.
Az intézmény OM
azonosítója
A feladatellátási hely
kódja

Heves megye
OM azonosító: 555555
Minta Gimnázium és Szakgimnázium
9999 Mintavár, Minta u. 1.

A feladatellátási hely megyéje
Az intézmény neve, címe
Az feladatellátási hely neve, címe

001 Minta Gimnázium és Szakgimnázium

A képzés típusa
A tanulmányi terület
kódja

9999 Mintavár, Minta u. 1.
postázási cím: 9999 Mintavár, Minta u. 1.
Gimnázium
0001 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z)
német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Szakgimnázium
0002 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi
kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; közgazdaság
szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: pénzügyi ügyintéző

A jelentkezési lapot erre a címe kell
küldeni
A tanulmányi terület leírása

Amennyiben az intézmény székhelye,
vagy feladatellátási helye egy másik
megyében van, úgy az erre vonatkozó
információ a tanulmányi területek
leírása után található meg.

Az intézmény székhelye Pest megyében található.
Az intézménynek feladatellátási helye(i) található(k) még Fejér megyé(k)ben.

Az intézmény és a feladatellátási hely nevére és címére vonatkozó információk az intézmény által megadott, a hivatalos
köznevelési intézménytörzsben nyilvántartott adatok alapján kerültek a jegyzékbe.
A középfokú felvételi eljárás menetére vonatkozóan részletes információkat az Oktatási Hivatal honlapján – www.oktatas.hu – a
Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2016/2017. tanév) menüpontban találhatnak. A középfokú
felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Jogszabályok, közlemények
menüpontban találhatók.

A jegyzék szerkesztése 2016. november 25-én zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező
változásokat kizárólag a „KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső” program
tartalmazza. A program elérhető az Oktatási Hivatal honlapjáról, a
Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2016/2017. tanév)
menüpontban.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
OM azonosító: 102703
Abigél Alapfokú Művészeti Iskola, Szakközépiskola,
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium
4405 Nyíregyháza, Tünde utca 10/a
059 Abigél Alapfokú Művészeti Iskola, Szakközépiskola,
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium
4405 Nyíregyháza, Tünde utca 10/a
postázási cím: 4405 Nyíregyháza, Tünde utca 10/a
Gimnázium
0010 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0011 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás belügyi rendészeti ismeretek
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, belügyi
rendészeti ismeretek tantárgy oktatása
0012 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás vizuális kultúra tantárgy(ak)ból;
művészeti tanulmányi terület; a tanulmányi területre beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, vizuális kultúrából emelt óraszám
0013 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás dráma tantárgy(ak)ból;
művészeti tanulmányi terület; a tanulmányi területre beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0014 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalom,
történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, magyar nyelv és irodalomból emelt óraszám, történelemből
emelt óraszám
0015 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, angol
nyelvből emelt óraszám, német nyelvből emelt óraszám
0016 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; testnevelés tanulmányi terület; a tanulmányi
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további
testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik;
megjegyzés: testnevelésből emelt óraszám
0017 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás informatika tantárgy(ak)ból; a
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, informatikából emelt
óraszám
0018 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0019 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított

3. oldal

Az intézménynek feladatellátási helye(i) található(k) még BorsodAbaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megyé(k)ben.
OM azonosító: 200928
Apáczai Csere János Általános Iskola, Szakközépiskola,
Szakgimnázium és Gimnázium
4600 Kisvárda, Somogyi R. utca 1.
021 Apáczai Oktatási Centrum - Kv. Kossuth u.
4600 Kisvárda, Kossuth utca 12.
postázási cím: 4600 Kisvárda, Somogyi R. utca 1.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján

Szakgimnázium
0041 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
közgazdaság szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: pénzügyi ügyintéző
0042 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; szociális
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
gyermek- és ifjúsági felügyelő és családsegítő asszisztens
0043 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
egészségügy szakmacsoport; egészségügy ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: általános ápolási és
egészségügyi asszisztens
0044 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; oktatás
szakmacsoport; pedagógia ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: óvodai dajka és családsegítő
asszisztens

Szakközépiskola
0011 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pincér
0012 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szakács
0013 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kőműves
0014 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: burkoló
0015 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szociális gondozó és ápoló

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

4. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

0016 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: pék
0017 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: női szabó
0018 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: hegesztő
0019 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: villanyszerelő
0020 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: eladó

023 Apáczai Oktatási Centrum - Vásárosnamény
4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 3.
postázási cím: 4600 Kisvárda, Somogyi R. utca 1.
Szakgimnázium
0031 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
egyéb szolgáltatások szakmacsoport; szépészet ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: szépségtanácsadó
0032 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; közlekedés,
szállítmányozás és logisztika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: vállalkozási ügyintéző vagy
vámügyintéző és pénzügyi ügyintéző
0033 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
egyéb szolgáltatások szakmacsoport; szépészet ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: szépségtanácsadó

Szakközépiskola
0021 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: asztalos
0022 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: hegesztő
0023 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kőműves

OM azonosító: 202736
BAROSS LÁSZLÓ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM
4700 Mátészalka, Baross László utca 12-14
001 BAROSS LÁSZLÓ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM
4700 Mátészalka, Baross László utca 12-14
postázási cím: 4700 Mátészalka, Baross László utca 12-14
Szakgimnázium
0001 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; agrár gépész ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: agrár vállalkozó; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0002 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; mezőgazdaság ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: állattartó szakmunkás;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakközépiskola
0003 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: mezőgazdasági gépész; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0004 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: erdészeti szakmunkás; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított
0005 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: gazda; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0006 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: állattartó szakmunkás; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított
0007 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: kertész; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
OM azonosító: 033660
Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium
4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.
001 Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium
4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.
postázási cím: 4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.
Gimnázium
0001 gimnázium; 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi
eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is
figyelembe veszik; megjegyzés: idegen nyelvből emelt óraszám
0002 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második
idegen nyelv(ek) a(z) német; emelt szintű oktatás angol nyelv
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi
eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is
figyelembe veszik; megjegyzés: idegen nyelvből emelt óraszám
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás informatika tantárgy(ak)ból; a
tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási,
világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalom,
történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a
felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is
figyelembe veszik
0006 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a második
idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű oktatás német nyelv
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi
eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is
figyelembe veszik; megjegyzés: idegen nyelvből emelt óraszám

Szakgimnázium
0005 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) angol; a tanulmányi területre beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a
felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is
figyelembe veszik; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; turisztika ágazat;
a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: szállodai
recepciós

OM azonosító: 200232
Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola
4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.

5. oldal

0002 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második
idegen nyelv(ek) a(z) német; emelt szintű oktatás angol nyelv
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga
alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti
elkötelezettséget is figyelembe veszik

OM azonosító: 200446
Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola,
Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
4235 Biri, Mező utca 21.
002 Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola,
Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
4235 Biri, Mező utca 21.
postázási cím: 4235 Biri, Mező utca 21.
Szakközépiskola
0004 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) lovári; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: kőműves; megjegyzés: iskolai
tanműhely biztosított
0005 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) lovári; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: szakács; megjegyzés: iskolai tanműhely
biztosított
0006 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) lovári; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: eladó; megjegyzés:
gyakorlati hely biztosított
0007 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) lovári; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: fogadós; megjegyzés: gyakorlati hely
biztosított

005 Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola,
Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Mező
utca 1-3. Tagintézménye
4235 Biri, Mező utca 1-3.
postázási cím: 4235 Biri, Mező utca 1-3.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
orosz vagy a(z) lovári; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) orosz; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol
vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés:
belügyi rendészeti ismeretek tantárgy oktatása
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) orosz; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol
vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés:
katonai alapismeret tantárgy oktatása

001 Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás
során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

6. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

OM azonosító: 033645
Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakgimnázium,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4.
001 Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakgimnázium,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4.
postázási cím: 4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4.
Gimnázium
0010 gimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; emelt
szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés:
angol nyelvből emelt óraszám
0011 gimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; a
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; megjegyzés: informatikából emelt óraszám

OM azonosító: 100523
Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola
4492 Dombrád, Kossuth utca 36-40.
001 Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola
4492 Dombrád, Kossuth utca 36-40.
postázási cím: 4492 Dombrád, Kossuth utca 36-40.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beszédfogyatékos tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

OM azonosító: 033668
Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium
4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 12

0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás belügyi rendészeti ismeretek,
testnevelés tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás biológia, fizika, informatika,
kémia, matematika, természettudomány tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított
0005 gimnázium; 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás angol nyelv, informatika,
magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv tantárgy(ak)ból;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított

OM azonosító: 033647
Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium
4484 Ibrány, Petőfi út 1.
001 Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium
4484 Ibrány, Petőfi út 1.
postázási cím: 4484 Ibrány, Petőfi út 1.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol, vagy a(z) olasz; a tanulmányi területre
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés:
magyar nyelv és irodalomból emelt óraszám, történelemből emelt óraszám,
idegen nyelvből emelt óraszám, informatikából emelt óraszám
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol, vagy a(z) olasz; a tanulmányi területre
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés:
biológiából emelt óraszám, kémiából emelt óraszám, fizikából emelt
óraszám
0004 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. AJKP előkészítő; Arany János Kollégiumi
Program (AJKP); az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a
második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol, vagy a(z) olasz; a
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

002 Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 033648
Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 12
postázási cím: 4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 12

4600 Kisvárda, Iskola tér 2.

Gimnázium

4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
postázási cím: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2.

0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

OM azonosító: 033646
Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium
4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 3.
001 Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium
4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 3.
postázási cím: 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 3.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második
idegen nyelv(ek) a(z) német; emelt szintű oktatás angol nyelv, informatika
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0002 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a második
idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű oktatás informatika, német nyelv
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított

001 Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia vagy a(z) orosz; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés:
magyar nyelv és irodalomból emelt óraszám, történelemből emelt óraszám

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) orosz vagy a(z) francia; emelt szintű
oktatás biológia, kémia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: biológiából emelt óraszám,
kémiából emelt óraszám
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó),
hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: matematikából emelt
óraszám
0006 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második
idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z) német, vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó),
hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: angol nyelvből emelt
óraszám
0007 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z)
német, vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó),
látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: angol
nyelvből emelt óraszám
0008 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a második
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) francia, vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó),
hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: német nyelvből emelt
óraszám
0011 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. AJTP előkészítő; Arany János
Tehetséggondozó Program (AJTP); az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a
második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) francia, vagy a(z) orosz; a
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó),
látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel az AJTP tehetségbeválogatáson szerzett
minősítés és a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga
eredménye alapján; megjegyzés: kötelező kollégiumi elhelyezés

7. oldal

OM azonosító: 033387
Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium
4600 Kisvárda, Flórián tér 5.
001 Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium
4600 Kisvárda, Flórián tér 5.
postázási cím: 4600 Kisvárda, Flórián tér 5.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német
vagy a(z) orosz; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga
alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti
elkötelezettséget is figyelembe veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, kötelező hittanoktatás, magyar nyelv és irodalomból emelt
óraszám, angol nyelvből emelt óraszám
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német
vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás matematika tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás
során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező
hittanoktatás, angol nyelvből emelt óraszám, becsatlakozás a 6 évfolyamos
képzésre

OM azonosító: 203043
Kisvárdai Szakképzési Centrum
4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
002 Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
4600 Kisvárda, Mártírok útja 8
postázási cím: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8
Szakgimnázium
1000 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; gépészet szakmacsoport; gépészet ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: villamos berendezés szerelő
és üzemeltető
1001 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus
1002 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek
való megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport;
vendéglátóipar ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint
az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: pincér

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

8. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

1003 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; egészségügy szakmacsoport; egészségügy ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: általános
ápolási és egészségügyi asszisztens
1004 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) orosz; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; közgazdaság szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: pénzügyi ügyintéző
1005 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) német; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; közlekedés szakmacsoport; közlekedésgépész ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
kerékpárszerelő és építő- és anyagmozgató gép kezelője [emelőgépkezelő
(kivéve targonca) szakmairány]

Szakközépiskola
1006 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: asztalos
1007 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek
való megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: cukrász
1008 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) orosz; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: eladó
1009 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: épület- és szerkezetlakatos

1010 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: festő, mázoló, tapétázó
1011 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: hegesztő
1012 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: ipari gépész
1013 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kőműves
1014 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: női szabó
1015 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: pék
1016 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pincér

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

9. oldal

4002 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás
informatika, történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; közlekedés szakmacsoport; közlekedés,
szállítmányozás és logisztika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: váltókezelő; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
4003 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás
informatika, történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; közgazdaság szakmacsoport;
közgazdaság ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: pályázati-támogatási asszisztens; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
4004 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás
informatika, történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; rendészet, honvédelem és közszolgálat
szakmacsoport; rendészet és közszolgálat ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: közszolgálati ügykezelő;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

1017 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szakács
1018 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (vak), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szociális gondozó és ápoló
1019 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: villanyszerelő

4765 Csenger, Honvéd utca 5
postázási cím: 4765 Csenger, Honvéd utca 5

003 Kisvárdai SZC Petőfi Sándor Szakgimnáziuma

Gimnázium

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16
postázási cím: 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16

5010 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakgimnázium
0311 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; közgazdaság szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: pályázatitámogatási asszisztens; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0312 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; ügyvitel szakmacsoport; ügyvitel ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
ügyfélszolgálati ügyintéző; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0313 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: irodai
informatikus; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

004 Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma
és Dr. Béres József Kollégiuma
4625 Záhony, Kárpát út 4
postázási cím: 4625 Záhony, Kárpát út 4
Szakgimnázium
4001 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás
informatika, történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; közlekedés
szakmacsoport; közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: vasúti
személypénztáros; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

005 Kisvárdai SZC Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája
és Kollégiuma

Szakgimnázium
5020 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; rendészet, honvédelem és
közszolgálat szakmacsoport; rendészet és közszolgálat ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: közszolgálati
ügykezelő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
5030 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; oktatás szakmacsoport;
pedagógia ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: óvodai dajka és családsegítő asszisztens; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakközépiskola
5040 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: cipőkészítő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
5050 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: kőműves; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
5060 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pincér; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

10. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

5070 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szakács; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított

007 Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2
postázási cím: 4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2
Szakgimnázium

008 Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Tarpai Telephelye
4931 Tarpa, Kossuth utca 18.
postázási cím: 4931 Tarpa, Kossuth utca 18.
Szakközépiskola
0011 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: elektromos gép- és készülékszerelő

0001 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus

OM azonosító: 033649
Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium

Szakközépiskola

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.
postázási cím: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.

0002 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: asztalos
0003 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: eladó
0004 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: elektromos gép- és készülékszerelő
0005 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: hegesztő
0006 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: ipari gépész
0007 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kőműves
0008 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
0009 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pincér
0010 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szakács

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.
001 Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből;
magyar- német két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű
oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0002 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második
idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) francia; emelt szintű oktatás angol
nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
francia; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0004 gimnázium; 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0005 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalom,
matematika tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

OM azonosító: 201756
KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakgimnázium
4244 Újfehértó, Eötvös József utca 25.
001 KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakgimnázium
4244 Újfehértó, Eötvös József utca 25.
postázási cím: 4244 Újfehértó, Eötvös József utca 25.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; emelt
szintű oktatás angol nyelv, természettudomány tantárgy(ak)ból; a
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti
elkötelezettséget is figyelembe veszik; megjegyzés: katonai alapismeret
tantárgy oktatása, természettudományos tárgyakból emelt óraszám

Szakgimnázium
0002 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű oktatás angol nyelv,
természettudomány tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási,
világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; informatika
szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés:
természettudományos tárgyakból emelt óraszám, idegen nyelvből emelt
óraszám

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
OM azonosító: 033685
Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
001 Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
Szakgimnázium
0001 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: beszédfogyatékos; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; mezőgazdaság ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: állattartó
szakmunkás
0002 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: beszédfogyatékos; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; mezőgazdaság ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: állattartó
szakmunkás
0003 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: beszédfogyatékos; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; kertészet és parképítés
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
faiskolai kertész

Szakközépiskola
0004 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: gazda; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított
0005 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kertész; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj,
iskolai tanműhely biztosított
0006 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: dísznövénykertész; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított
0007 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: virágkötő és virágkereskedő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, iskolai tanműhely biztosított

11. oldal

0008 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: állattartó szakmunkás; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított

004 Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tiszaberceli
Mezőgazdasági Szakképző Iskolája
4474 Tiszabercel, Fő út 90
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
Szakközépiskola
0009 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: gazda; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított
0010 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kertész; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj,
iskolai tanműhely biztosított
0011 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: dísznövénykertész; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított
0012 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: virágkötő és virágkereskedő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0013 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve,
SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: állattartó szakmunkás; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

12. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

OM azonosító: 201728
Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola
4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.
001 Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és
Szakközépiskola
4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.
postázási cím: 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.
Szakközépiskola
0020 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: férfiszabó; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, AJKSZP
pályázat benyújtható, mentorrendszer
0021 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: épület- és szerkezetlakatos;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, gyakorlati hely
biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható
0022 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: eladó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható, mentorrendszer
0023 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: szakács;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,
AJKSZP pályázat benyújtható, mentorrendszer
0024 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: cukrász;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,
AJKSZP pályázat benyújtható, mentorrendszer
0025 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: pincér;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,
AJKSZP pályázat benyújtható, mentorrendszer
0026 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: hegesztő; megjegyzés:
ösztöndíj, gyakorlati hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható,
mentorrendszer
0027 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pék; megjegyzés: ösztöndíj,
gyakorlati hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható, mentorrendszer

0028 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: női szabó; megjegyzés:
ösztöndíj, gyakorlati hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható,
mentorrendszer

002 Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és
Szakközépiskola Jókai úti telephelye "C" épület
4800 Vásárosnamény, Jókai utca 2.
postázási cím: 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.
Szakgimnázium
0013 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika
szakmacsoport; vendéglátóipar ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pincér
0014 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; informatika szakmacsoport;
informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: irodai informatikus

OM azonosító: 033659
Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium
4700 Mátészalka, Kazinczy utca 7.
001 Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium
4700 Mátészalka, Kazinczy utca 7.
postázási cím: 4700 Mátészalka, Kazinczy utca 7.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
francia; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z)
francia; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) francia, vagy a(z) német; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján
0005 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) francia, vagy a(z) német; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
OM azonosító: 203059
Mátészalkai Szakképzési Centrum
4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12
002 Mátészalkai SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
4700 Mátészalka, Baross László utca 9-11
postázási cím: 4700 Mátészalka, Baross László utca 9-11
Szakgimnázium
0201 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; informatika szakmacsoport;
informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított
0202 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedés szakmacsoport;
közlekedésgépész ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő
szakképesítés szerezhető meg: kerékpárszerelő és építő- és
anyagmozgató gép kezelője [emelőgépkezelő (kivéve targonca)
szakmairány]; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely
biztosított
0203 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedés szakmacsoport;
közlekedésgépész ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő
szakképesítés szerezhető meg: kerékpárszerelő és építő- és
anyagmozgató gép kezelője [emelőgépkezelő (kivéve targonca)
szakmairány]; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely
biztosított
0204 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar szakmacsoport;
faipar ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: építő- és anyagmozgató gép kezelője [emelőgépkezelő
(kivéve targonca), targoncavezető szakmairányok] és bútoripari gyártáselőkészítő, szervező; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
gyakorlati hely biztosított
0205 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport; villamosipar és elektronika ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: villamos berendezés szerelő
és üzemeltető; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati
hely biztosított
0206 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport;
gépészet ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: villamos berendezés szerelő és üzemeltető; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0207 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar szakmacsoport;
könnyűipar ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: könnyűipari gyártáselőkészítő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0208 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; egyéb szolgáltatások
szakmacsoport; szépészet ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szépségtanácsadó;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

13. oldal

0209 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; egyéb szolgáltatások
szakmacsoport; szépészet ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: férfi fodrász-borbély;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0210 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; rendészet, honvédelem és
közszolgálat szakmacsoport; rendészet és közszolgálat ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: közszolgálati
ügykezelő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely
biztosított
0211 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; oktatás szakmacsoport;
sport ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
regeneráló balneoterápiás masszőr; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított

Szakközépiskola
0212 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: férfiszabó; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0213 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: női szabó; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, gyakorlati hely biztosított
0214 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; faipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: asztalos; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, ösztöndíj, gyakorlati hely biztosított
0215 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; faipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: kárpitos; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0216 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj,
gyakorlati hely biztosított
0217 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: hegesztő; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, gyakorlati hely biztosított
0218 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: gépi forgácsoló; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

14. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

0219 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: ács; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0220 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: kőműves; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0221 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: festő, mázoló, tapétázó;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0222 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: villanyszerelő;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0223 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; közlekedés szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: karosszérialakatos;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0224 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; informatika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: számítógép-szerelő,
karbantartó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely
biztosított
0225 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; egyéb szolgáltatások szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: optikai
üvegcsiszoló; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely
biztosított
0226 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: szakács;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított

003 Mátészalkai SZC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma
4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12
postázási cím: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12
Szakgimnázium
0301 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, történelem
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre beszédfogyatékos tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; gépészet szakmacsoport; gépészet ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: gyártósori gépész;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

0302 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, történelem
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló),
beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; informatika szakmacsoport;
informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0303 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, történelem
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló),
beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; közgazdaság
szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási
asszisztens; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely
biztosított
0304 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, történelem
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; egészségügy szakmacsoport; egészségügy ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: általános
ápolási és egészségügyi asszisztens; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított
0305 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, történelem
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport;
rendészet és közszolgálat ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő
szakképesítés szerezhető meg: közszolgálati ügykezelő; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított

004 Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája
4320 Nagykálló, Kossuth út 8
postázási cím: 4320 Nagykálló, Kossuth út 8
Szakközépiskola
0401 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: ács; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, hiányszakma
0402 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: bádogos;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, hiányszakma
0403 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: épület- és
szerkezetlakatos; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj,
hiányszakma
0404 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: festő, mázoló,
tapétázó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
0405 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: hegesztő;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, hiányszakma
0406 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: ipari gépész;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, hiányszakma
0407 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: kőműves;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0408 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar szakmacsoport;
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai
vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: női szabó;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0409 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: pék; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj,
hiányszakma
0410 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: pincér; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0411 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: szakács; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0412 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális szolgáltatások
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: szociális gondozó és ápoló; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított

005 Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma
4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27
postázási cím: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27
Szakgimnázium
0501 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; oktatás szakmacsoport; pedagógia ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: óvodai dajka
és családsegítő asszisztens; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer

15. oldal

0502 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; közgazdaság szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: pénzügyi
ügyintéző; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, mentorrendszer
0503 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; testnevelés tanulmányi
terület; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további testnevelési
képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport;
rendészet és közszolgálat ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő
szakképesítés szerezhető meg: rendészeti ügyintéző; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer
0504 szakgimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; vendéglátásturisztika szakmacsoport; turisztika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szállodai recepciós;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,
mentorrendszer, idegen nyelvből emelt óraszám
0505 szakgimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy
a(z) német; testnevelés tanulmányi terület; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; további testnevelési képességek, készségek meglétét
is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; rendészet, honvédelem és
közszolgálat szakmacsoport; rendészet és közszolgálat ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: rendészeti
ügyintéző; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely
biztosított, mentorrendszer, idegen nyelvből emelt óraszám

006 Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
4300 Nyírbátor, Füveskert út 9
postázási cím: 4300 Nyírbátor, Füveskert út 9
Szakgimnázium
0601 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0602 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport;
kereskedelem ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: eladó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0603 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; rendészet, honvédelem és közszolgálat
szakmacsoport; rendészet és közszolgálat ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: közszolgálati ügykezelő;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0604 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; ügyvitel szakmacsoport; ügyvitel ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
ügyfélszolgálati ügyintéző; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakközépiskola
0605 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: asztalos; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati
hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható
0606 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: eladó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

16. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

0607 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: elektromos gép- és készülékszerelő;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,
AJKSZP pályázat benyújtható
0608 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: hegesztő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati
hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható
0609 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, AJKSZP pályázat
benyújtható
0610 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: ipari gépész; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati
hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható
0611 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedés
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: karosszérialakatos; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
gyakorlati hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható
0612 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kőműves; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati
hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható
0613 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: női szabó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati
hely biztosított, AJKSZP pályázat benyújtható
0614 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: rendészeti őr;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,
AJKSZP pályázat benyújtható
0615 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szociális gondozó és ápoló;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,
AJKSZP pályázat benyújtható
0616 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: villanyszerelő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, AJKSZP pályázat
benyújtható

Szakiskola
0617 szakiskola; 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés);
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi
fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); az
első idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel kizárólag a sajátos nevelési
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; könnyűipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő (rész)szakképesítés(ek)
szerezhető(k) meg: lakástextil-készítő (női szabó) (st); megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0618 szakiskola; 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés);
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi
fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); az
első idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel kizárólag a sajátos nevelési
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; faipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő (rész)szakképesítés(ek)
szerezhető(k) meg: famegmunkáló (asztalos) (st); megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0619 szakiskola; 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés);
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi
fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); az
első idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel kizárólag a sajátos nevelési
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; ügyvitel
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő (rész)szakképesítés(ek)
szerezhető(k) meg: számítógépes adatrögzítő (irodai titkár) (st);
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

OM azonosító: 038585
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
4300 Nyírbátor, Debreceni út 67.
001 Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
4300 Nyírbátor, Debreceni út 67.
postázási cím: 4300 Nyírbátor, Debreceni út 67.
Szakiskola
0001 szakiskola; 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 enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; építészet szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg:
szobafestő (festő, mázoló, tapétázó); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított
0002 szakiskola; 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), hallási fogyatékos (nagyothalló),
enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; mezőgazdaság szakmacsoport;
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai
vizsga letételével a következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg:
parkgondozó (parképítő- és fenntartó technikus); megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0003 szakiskola; 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), hallási fogyatékos (nagyothalló),
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: családellátó
(családi gazdálkodó); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
0004 szakiskola; előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos szakiskolai képzés
(szakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi
fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi
területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló),
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; egyéb szolgáltatások szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg:
tisztítás-technológiai szakmunkás; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított

Készségfejlesztő iskola
0005 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyamos készségfejlesztő iskolai képzés;
készségfejlesztő iskolai kerettanterv; nincs oktatott idegen nyelv; a
tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény
alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

OM azonosító: 033666
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
001 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
Gimnázium
0001 gimnázium; 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
olasz, vagy a(z) francia vagy a(z) ukrán; emelt szintű oktatás angol nyelv
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),
hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, tehetséggondozás
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z)
német, vagy a(z) olasz vagy a(z) ukrán; emelt szintű oktatás angol nyelv
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi
eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; megjegyzés: angol nyelvből emelt
óraszám
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv; az
első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen
nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol, vagy a(z) olasz vagy a(z) francia;
testnevelés tanulmányi terület; a tanulmányi területre beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján;
sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálaton
való megfelelés szükséges

OM azonosító: 033667
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
001 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
Gimnázium
0001 gimnázium; 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) francia, vagy a(z) német; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; a
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: matematikából
emelt óraszám, idegen nyelvből emelt óraszám

17. oldal

0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) francia, vagy a(z) német; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz;
emelt szintű oktatás fizika, matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) francia, vagy a(z) német; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz;
emelt szintű oktatás biológia, kémia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z)
német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás angol nyelv,
informatika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0005 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) francia, vagy a(z) német; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; a
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi,
és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított

OM azonosító: 033650
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Szent István út 17-19.
001 Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Szent István út 17-19.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 17-19.
Gimnázium
0010 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) francia, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; a tanulmányi
területre látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 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 veszik; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0020 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
francia, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás angol nyelv
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos (aliglátó), látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
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
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0030 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z)
francia, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás német nyelv
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos (aliglátó), látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
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
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

18. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

0040 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) francia; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z)
német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás francia nyelv
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos (aliglátó), látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
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
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0050 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) olasz; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z)
német, vagy a(z) francia vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás olasz nyelv
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos (aliglátó), látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
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
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0060 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) francia, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy(ak)ból; a
tanulmányi területre látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral
küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 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 veszik; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0070 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) francia, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás fizika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos
(aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló),
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
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
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0071 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) francia, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás biológia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos
(aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló),
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
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
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0072 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) francia, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás kémia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos
(aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló),
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
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
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0073 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) francia, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás földrajz tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos
(aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló),
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
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
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

OM azonosító: 038396
Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30.
001 Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30.
Szakiskola
0001 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés
(részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi
fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a tanulmányi
területre enyhe értelmi fogyatékos 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); megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0002 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés
(részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi
fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a tanulmányi
területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: sütőipari és
gyorspékségi munkás (pék); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
ösztöndíj, hiányszakma, gyakorlati hely biztosított
0003 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés
(részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi
fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a tanulmányi
területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; építészet szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: szobafestő (festő,
mázoló, tapétázó); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati
hely biztosított
0004 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés
(részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi
fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a tanulmányi
területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: parkgondozó
(parképítő- és fenntartó technikus); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított

OM azonosító: 033653
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6.
001 Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z)
német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás angol nyelv
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) francia; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű
oktatás francia nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és
a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye
alapján
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) olasz; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű
oktatás olasz nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a
magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) spanyol; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű
oktatás spanyol nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és
a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye
alapján
0005 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z)
német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás magyar nyelv
és irodalom tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli
vizsga alapján

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
0006 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű
oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a
magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a
szóbeli vizsga alapján
0007 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű
oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a
magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
0008 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z)
német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; felvétel a tanulmányi eredmények
és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye
alapján

OM azonosító: 033651
Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64.
001 Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64.
Gimnázium
0001 gimnázium; 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási
fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(siket), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos,
középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; emelt szintű
oktatás matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (siket), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: fizikából emelt óraszám
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; emelt szintű
oktatás biológia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (siket), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: kémiából emelt óraszám
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási
fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(siket), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos,
középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján

19. oldal

OM azonosító: 033687
Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3.
001 Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3.
Szakgimnázium
1000 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; párhuzamos művészeti oktatás; művészeti
tanulmányi terület; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek,
készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport; előadóművészet
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
előadóművészeti program- és projektszervező
2000 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; párhuzamos művészeti oktatás; művészeti
tanulmányi terület; a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló),
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport; képző- és iparművészet ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: képző- és iparművészeti
program- és projektszervező

002 Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Szabolcs utcai
Telephelye
4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 8.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 8.
Szakgimnázium
3000 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; párhuzamos művészeti oktatás; művészeti
tanulmányi terület; a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló),
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport; előadóművészet ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: előadóművészeti program- és
projektszervező

OM azonosító: 203196
Nyíregyházi RIDENS Szakgimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 34-38.
001 Nyíregyházi RIDENS Szakgimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 34-38.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 34-38.
Szakgimnázium
0001 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó),
hallási fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló),
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.
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0002 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; ügyvitel
szakmacsoport; ügyvitel ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő
szakképesítés szerezhető meg: ügyfélszolgálati ügyintéző; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

Szakközépiskola
0011 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (siket), hallási fogyatékos
(nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; informatika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: számítógép-szerelő, karbantartó;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

Szakiskola
0101 szakiskola; 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés);
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi
fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: hallási fogyatékos (sh); az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre hallási fogyatékos
(siket), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: parkgondozó
(parképítő- és fenntartó technikus) (sh); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0102 szakiskola; 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 enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: parkgondozó
(parképítő- és fenntartó technikus); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0103 szakiskola; 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 enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: családellátó
(családi gazdálkodó); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított
0104 szakiskola; 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés);
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi
fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos (sm),
látási fogyatékos (sl), hallási fogyatékos (sh), tanulásban akadályozott (st);
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre mozgásszervi
fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (siket), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; ügyvitel szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg:
számítógépes adatrögzítő (irodai titkár) (sh), számítógépes adatrögzítő
(irodai titkár) (sl), számítógépes adatrögzítő (irodai titkár) (sm),
számítógépes adatrögzítő (irodai titkár) (st); megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0105 szakiskola; 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 enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; ügyvitel szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
(rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: számítógépes adatrögzítő
(irodai titkár); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított

0106 szakiskola; 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés);
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi
fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos (sm),
hallási fogyatékos (sh); az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi
területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (siket), hallási
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény
alapján; informatika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
(rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: számítógépes műszaki rajzoló
(cad-cam informatikus) (sh), számítógépes műszaki rajzoló (cad-cam
informatikus) (sm); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított
0107 szakiskola; 4 évfolyamos szakiskolai képzés (szakképesítés); szakiskolai
kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos
tanulók számára, SNI típusa: hallási fogyatékos (sh); az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre hallási fogyatékos (siket),
hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; informatika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: számítógépszerelő, karbantartó (sh); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított
0108 szakiskola; 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés);
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi
fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: látási fogyatékos (sl), hallási
fogyatékos (sh); az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre
látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; közlekedés szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg:
kerékpárszerelő (motorkerékpárszerelő) (sh), kerékpárszerelő
(motorkerékpárszerelő) (sl), kerékpárszerelő (motorkerékpárszerelő) (st);
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0109 szakiskola; 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 enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; közlekedés szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: kerékpárszerelő
(motorkerékpárszerelő); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított
0110 szakiskola; 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés);
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi
fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: hallási fogyatékos (sh); az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre hallási fogyatékos
(siket), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: falusi vendéglátó
(kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) (sh); megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0111 szakiskola; 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 enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: falusi vendéglátó
(kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó); megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

Készségfejlesztő iskola
0201 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyamos készségfejlesztő iskolai képzés;
készségfejlesztő iskolai kerettanterv; nincs oktatott idegen nyelv; a
tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
OM azonosító: 203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12
002 Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és
Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15
Szakgimnázium
0101 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
közlekedés szakmacsoport; közlekedésgépész ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: kerékpárszerelő és építő- és
anyagmozgató gép kezelője [emelőgépkezelő (kivéve targonca)
szakmairány]; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0102 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
közlekedés szakmacsoport; közlekedésgépész ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: elektronikai műszerész;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0103 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
gépészet szakmacsoport; gépészet ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: gyártósori gépész; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0104 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
gépészet szakmacsoport; gépészet ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: villamos berendezés szerelő és
üzemeltető; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0105 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; villamosipar és elektronika
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
plc programozó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

003 Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12
Szakközépiskola
0201 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport;
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai
vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: eladó;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított,
iskolai tanműhely biztosított, tanulószerződés

21. oldal

0202 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pincér; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított, tanulószerződés
0203 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szakács; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, tanulószerződés
0204 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: festő, mázoló, tapétázó; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, tanulószerződés
0205 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: kőműves; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, tanulószerződés

004 Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája es Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53
Szakgimnázium
0411 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0412 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; épületgépészet ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
épületgépészeti előkészítő vagy bevontelektródás kézi ívhegesztő és
gázhegesztő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0414 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; közlekedés,
szállítmányozás és logisztika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: vállalkozási ügyintéző vagy
vámügyintéző és pénzügyi ügyintéző; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított

Szakközépiskola
0431 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

22. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

0433 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0435 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: épület- és szerkezetlakatos; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított
0436 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: hegesztő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0438 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: ipari gépész; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0439 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: gépi forgácsoló; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0441 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kőműves; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0442 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: ács; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0443 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: festő, mázoló, tapétázó; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0444 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: szárazépítő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0445 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: burkoló; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0446 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: tetőfedő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0451 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedés
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: karosszérialakatos; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0452 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedés
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: járműfényező; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

005 Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35
postázási cím: 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35
Szakgimnázium
0301 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport; rendészet és
közszolgálat ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: közszolgálati ügykezelő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, katonai alapismeret tantárgy oktatása
0302 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport; közlekedés, szállítmányozás és logisztika
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
vállalkozási ügyintéző vagy vámügyintéző és pénzügyi ügyintéző;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakközépiskola
0311 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: hegesztő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
ösztöndíj, hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított
0312 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: épület- és szerkezetlakatos; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, ösztöndíj, hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított
0313 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: bádogos; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
ösztöndíj, hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított
0314 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: burkoló; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított
0315 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: eladó; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0316 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; rendészet, honvédelem és közszolgálat
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: rendészeti őr; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
007 Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1
postázási cím: 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1
Szakgimnázium
0030 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vegyipar szakmacsoport; vegyész ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: gyógyszerkészítmény-gyártó
vagy vegyipari rendszerkezelő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított
0031 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0032 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; gépészet szakmacsoport; gépészet ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: gyártósori gépész;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0033 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport; rendészet és
közszolgálat ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: közszolgálati ügykezelő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0034 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; egyéb
szolgáltatások szakmacsoport; szépészet ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: férfi fodrász-borbély;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakközépiskola
0011 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: ipari gépész; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0012 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: asztalos; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított

23. oldal

0013 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: hegesztő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított
0014 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: gépi forgácsoló; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0015 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális
szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: szociális gondozó és ápoló; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított
0016 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0017 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: női szabó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított
0018 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: kertész; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

008 Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Család utca 11
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Család utca 11
Szakgimnázium
0901 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; egészségügy
szakmacsoport; egészségügy ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: általános ápolási és
egészségügyi asszisztens; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0902 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális
szolgáltatások szakmacsoport; szociális ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: gyermek- és ifjúsági felügyelő
és családsegítő asszisztens; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

24. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

009 Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32
Szakgimnázium
0611 szakgimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
magyar- angol két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
orosz, vagy a(z) olasz; emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények
és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye
alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek
való megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport; kereskedelem ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: eladó; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0612 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv,
történelem tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport; kereskedelem ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: eladó; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított
0613 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) olasz vagy a(z) orosz; emelt szintű
oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv,
történelem tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport;
vendéglátóipar ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint
az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: pincér; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0614 szakgimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből;
magyar- német két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű
oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; turisztika ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: szállodai
recepciós; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakközépiskola
0621 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: eladó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0622 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: cukrász;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0623 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: pincér;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0624 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a
szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga
letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: szakács;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

010 Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és
Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16
Szakgimnázium
0701 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, német nyelv, természettudomány tantárgy(ak)ból; a tanulmányi
területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport;
építőipar ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: digitális műszaki rajzoló és építő- és anyagmozgató gép
kezelője [emelőgépkezelő (kivéve targonca), földmunka-, rakodó- és
szállítógép kezelő, targoncavezető szakmairányok]; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely
biztosított, tehetséggondozás
0702 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, német nyelv, természettudomány tantárgy(ak)ból; a tanulmányi
területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport;
építőipar ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: digitális műszaki rajzoló és építő- és anyagmozgató gép
kezelője [emelőgépkezelő (kivéve targonca), földmunka-, rakodó- és
szállítógép kezelő, targoncavezető szakmairányok]; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely
biztosított, tehetséggondozás
0703 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, német nyelv, természettudomány tantárgy(ak)ból; a tanulmányi
területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; környezetvédelem
szakmacsoport; környezetvédelem ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: hulladékfelvásárló és gazdálkodó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely
biztosított, iskolai tanműhely biztosított, tehetséggondozás
0704 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, német nyelv, természettudomány tantárgy(ak)ból; a tanulmányi
területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; vízügy szakmacsoport;
vízügy ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: vízügyi ügyintéző; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított,
tehetséggondozás
0705 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, német nyelv, természettudomány tantárgy(ak)ból; a tanulmányi
területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; vízügy szakmacsoport;
vízügy ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: vízügyi ügyintéző; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított,
tehetséggondozás

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
011 Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12
Szakgimnázium
0801 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoport; képző- és iparművészet ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: képző- és
iparművészeti program- és projektszervező; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0802 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0803 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0804 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vegyipar szakmacsoport; vegyipar ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: építő- és
anyagmozgató gép kezelője [emelőgépkezelő (kivéve targonca),
targoncavezető szakmairányok] és abroncsgyártó vagy formacikk-gyártó
vagy ipari gumitermék előállító; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított
0805 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; vegyipar szakmacsoport; vegyipar ágazat; a
középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
műanyagfeldolgozó és építő- és anyagmozgató gép kezelője
[emelőgépkezelő (kivéve targonca), targoncavezető szakmairányok];
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0806 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; faipar szakmacsoport; faipar ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: építő- és anyagmozgató gép
kezelője [emelőgépkezelő (kivéve targonca), targoncavezető
szakmairányok] és bútoripari gyártás-előkészítő, szervező; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0807 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; egyéb szolgáltatások szakmacsoport; szépészet
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
férfi fodrász-borbély; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított
0808 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; egyéb szolgáltatások szakmacsoport; szépészet
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
szépségtanácsadó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított

Szakközépiskola
0851 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: finommechanikai műszerész; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0852 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: villanyszerelő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

25. oldal

0853 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: elektromos gép- és készülékszerelő;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0854 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; informatika
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: számítógép-szerelő, karbantartó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0855 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: női szabó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
iskolai tanműhely biztosított
0856 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
faipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: asztalos; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított
0857 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
faipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kárpitos; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai
tanműhely biztosított

014 Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági,
Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4
Szakgimnázium
0501 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, gazdasági ismeretek, informatika, matematika, német nyelv,
történelem tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján;
közgazdaság szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási
asszisztens; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0502 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, informatika, matematika, német nyelv, történelem tantárgy(ak)ból;
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; ügyvitel
szakmacsoport; ügyvitel ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő
szakképesítés szerezhető meg: ügyfélszolgálati ügyintéző; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0503 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, informatika, matematika, német nyelv, történelem tantárgy(ak)ból;
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; oktatás szakmacsoport;
sport ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
regeneráló balneoterápiás masszőr; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított
0504 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv, informatika, matematika, német nyelv, történelem tantárgy(ak)ból;
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; informatika szakmacsoport;
informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

26. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

0505 szakgimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a
második idegen nyelv(ek) a(z) német; emelt szintű oktatás angol nyelv
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; közgazdaság
szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási
asszisztens; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0506 szakgimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből;
szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a
második idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű oktatás német nyelv
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; közgazdaság
szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási
asszisztens; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

OM azonosító: 033654
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 8.
001 Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 8.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 8.
Gimnázium
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
orosz; emelt szintű oktatás ének-zene, magyar nyelv és irodalom
tantárgy(ak)ból; művészeti tanulmányi terület; felvétel a tanulmányi
eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye és a szóbeli vizsga alapján
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; emelt szintű
oktatás testnevelés tantárgy(ak)ból; testnevelés tanulmányi terület; felvétel
a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; további testnevelési
képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z)
orosz; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
0005 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
orosz; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
0006 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
orosz; emelt szintű oktatás informatika tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján
0007 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z)
orosz; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
0008 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
orosz; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján
0009 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
orosz; emelt szintű oktatás biológia, kémia tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján

OM azonosító: 033652
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.
001 Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z)
német, vagy a(z) orosz vagy a(z) spanyol; emelt szintű oktatás angol nyelv
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga
alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z)
francia, vagy a(z) orosz vagy a(z) spanyol; emelt szintű oktatás német
nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli
vizsga alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z)
német, vagy a(z) orosz vagy a(z) spanyol; emelt szintű oktatás angol nyelv
tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) francia; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z)
német, vagy a(z) orosz vagy a(z) spanyol; emelt szintű oktatás francia
nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0005 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) spanyol; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z)
francia, vagy a(z) német vagy a(z) orosz; emelt szintű oktatás spanyol
nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0006 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második
idegen nyelv(ek) a(z) francia vagy a(z) olasz, vagy a(z) olasz vagy a(z)
spanyol; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított
0007 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a második
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) francia, vagy a(z) orosz vagy a(z)
spanyol; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított
0008 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. AJTP előkészítő; Arany János
Tehetséggondozó Program (AJTP); az első idegen nyelv(ek) a(z) angol
vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) francia,
vagy a(z) német vagy a(z) orosz vagy a(z) spanyol; emelt szintű oktatás
angol nyelv, informatika, német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel az AJTP
tehetségbeválogatáson szerzett minősítés és a magyar nyelvi és
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés:
kötelező kollégiumi elhelyezés, tehetséggondozás, idegen nyelvből emelt
óraszám

OM azonosító: 033665
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.
001 Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.
Gimnázium
0008 gimnázium; 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia vagy a(z) orosz vagy a(z) latin;
emelt szintű oktatás matematika tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti,
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, kötelező hittanoktatás, idegen
nyelvből emelt óraszám

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
0021 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia vagy a(z) latin vagy a(z) orosz;
emelt szintű oktatás fizika, informatika, matematika tantárgy(ak)ból; 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 veszik; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, kötelező hittanoktatás,
idegen nyelvből emelt óraszám
0031 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia vagy a(z) orosz vagy a(z) latin;
emelt szintű oktatás biológia, kémia tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi
eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás során a vallási,
világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, kötelező hittanoktatás,
idegen nyelvből emelt óraszám
0041 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia vagy a(z) orosz vagy a(z) latin;
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 veszik;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás, kötelező
hittanoktatás
0051 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia vagy a(z) orosz vagy a(z) latin;
emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás
során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe
veszik; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás,
kötelező hittanoktatás, idegen nyelvből emelt óraszám

OM azonosító: 033661
Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola, Kollégium és Óvoda
4600 Kisvárda, Flórián tér 3.
001 Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium,
Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
4600 Kisvárda, Flórián tér 3.
postázási cím: 4600 Kisvárda, Flórián tér 3.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; emelt szintű
oktatás informatika tantárgy(ak)ból; 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 veszik
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a második idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; emelt szintű
oktatás biológia, matematika tantárgy(ak)ból; 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 veszik
0003 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második
idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z) francia; emelt szintű oktatás magyar
nyelv és irodalom, történelem tantárgy(ak)ból; 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 veszik

Szakgimnázium
0004 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; 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 veszik; közgazdaság
szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pályázati-támogatási asszisztens
0005 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; 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 veszik; informatika
szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus

27. oldal

0006 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; 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 veszik; ügyvitel
szakmacsoport; ügyvitel ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő
szakképesítés szerezhető meg: ügyfélszolgálati ügyintéző

OM azonosító: 033128
Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. utca 7.
001 Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. utca 7.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. utca 7.
Gimnázium
0040 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) olasz; a tanulmányi területre autizmus
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga
alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti
elkötelezettséget is figyelembe veszik
0041 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
olasz; emelt szintű oktatás angol nyelv, informatika tantárgy(ak)ból; a
tanulmányi területre autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli
vizsga alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti
elkötelezettséget is figyelembe veszik
0042 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német, vagy a(z) olasz; emelt szintű oktatás biológia,
kémia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre autizmus spektrum zavarral
küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás
során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik

OM azonosító: 200183
Telegdi Kata Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnázium
4545 Gyulaháza, Petőfi utca 62
003 Telegdi Kata Szakközépiskola, Szakgimnázium és
Gimnázium Nyíregyházi telephelye
4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca 24
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca 24
Szakgimnázium
0031 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; egészségügy szakmacsoport; egészségügy ágazat;
a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: általános
ápolási és egészségügyi asszisztens
0032 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; egyéb szolgáltatások szakmacsoport; szépészet
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
férfi fodrász-borbély
0033 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus
0034 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
közgazdaság szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: pénzügyi ügyintéző

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

28. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

0035 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
ügyvitel szakmacsoport; ügyvitel ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: ügyfélszolgálati ügyintéző

Szakközépiskola
0003 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; informatika
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: számítógép-szerelő, karbantartó; megjegyzés: iskolai tanműhely
biztosított

008 Telegdi Kata Szakközépiskola, Szakgimnázium és
Gimnázium Szent László u.38. sz. alatti telephelye
4600 Kisvárda, Szent László utca 38.
postázási cím: 4600 Kisvárda, Szent László utca 38.
Szakgimnázium
0011 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; egészségügy szakmacsoport; egészségügy ágazat;
a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: általános
ápolási és egészségügyi asszisztens
0012 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; egyéb szolgáltatások szakmacsoport; szépészet
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
férfi fodrász-borbély; megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított
0013 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus
0014 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
közgazdaság szakmacsoport; közgazdaság ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: pénzügyi ügyintéző
0015 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
ügyvitel szakmacsoport; ügyvitel ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: ügyfélszolgálati ügyintéző

010 Telegdi Kata Szakközépiskola, Szakgimnázium és
Gimnázium Kisvárda Szent László u. 49-51. sz. alatti
telephelye
4600 Kisvárda, Szent László út 49-51
postázási cím: 4600 Kisvárda, Szent László utca 38.
Szakközépiskola
0001 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; informatika
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: számítógép-szerelő, karbantartó; megjegyzés: iskolai tanműhely
biztosított

OM azonosító: 200778
Tessedik Sámuel Szakközépiskola, Szakgimnázium és
Gimnázium
4600 Kisvárda, Szent László utca 38
001 Tessedik Sámuel Szakközépiskola, Szakgimnázium és
Gimnázium
4600 Kisvárda, Szent László utca 38
postázási cím: 4600 Kisvárda, Szent László utca 38
Gimnázium
1000 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján

Szakközépiskola
0001 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szakács; megjegyzés: iskolai
tanműhely biztosított
0002 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pincér; megjegyzés: iskolai
tanműhely biztosított
0004 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szociális gondozó és ápoló
0005 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: fogadós; megjegyzés: iskolai
tanműhely biztosított

006 Tessedik Sámuel Szakképző Iskola és Gimnázium
Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utcai Telephely
4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca 24.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca 24.
Gimnázium
3000 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján

Szakközépiskola
0021 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szakács; megjegyzés: iskolai
tanműhely biztosított
0022 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: pincér; megjegyzés: iskolai
tanműhely biztosított
0023 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport;
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai
vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: eladó;
megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított
0024 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szociális gondozó és ápoló;
megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított
0025 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: fogadós; megjegyzés: iskolai
tanműhely biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
009 Tessedik Sámuel Szakképző Iskola és Gimnázium Kisvárda,
Szent László úti Telephelye
4600 Kisvárda, Szent László út 49-51.
postázási cím: 4600 Kisvárda, Szent László utca 38
Szakközépiskola
0003 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport;
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai
vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: eladó;
megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított

Az intézménynek feladatellátási helye(i) található(k) még HajdúBihar megyé(k)ben.
OM azonosító: 200766
Tett Középiskola
4400 Nyíregyháza, Ér utca 7.
029 Tett Középiskola
4400 Nyíregyháza, Ér utca 7.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Ér utca 7.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
orosz; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi
eredmények alapján
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német vagy a(z)
orosz; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi
területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló)
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
megjegyzés: angol nyelvből emelt óraszám

29. oldal

0007 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol vagy a(z) német; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

OM azonosító: 033657
Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.
001 Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.
postázási cím: 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, angol nyelvből emelt óraszám
0002 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, német nyelvből emelt óraszám
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján;
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, belügyi rendészeti ismeretek
tantárgy oktatása
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német vagy a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar
nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján

OM azonosító: 033644
Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium
4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.

OM azonosító: 201200
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium

001 Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium

4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19.

4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
postázási cím: 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.

004 Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium
4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19.
postázási cím: 4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19.
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z)
angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; emelt szintű oktatás angol
nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján
0002 gimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből; sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z)
német; a második idegen nyelv(ek) a(z) angol; emelt szintű oktatás német
nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények alapján
0003 gimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján
0004 gimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z)
német; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján
0005 gimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján
0006 gimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő;
az első idegen nyelv(ek) a(z) német; a második idegen nyelv(ek) a(z)
angol; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján

Szakgimnázium
0001 szakgimnázium; 4 évfolyamos + 1 évf. AJKP előkészítő; Arany János
Kollégiumi Program (AJKP); az első idegen nyelv(ek) a(z) angol; a
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó),
hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
mezőgazdaság szakmacsoport; agrár gépész ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: agrár vállalkozó; megjegyzés:
kötelező kollégiumi elhelyezés, tehetséggondozás, belügyi rendészeti
ismeretek tantárgy oktatása, katonai alapismeret tantárgy oktatása
0011 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó),
hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; agrár gépész ágazat; a középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével
a következő szakképesítés szerezhető meg: agrár vállalkozó; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai
tanműhely biztosított

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

30. oldal

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szakközépiskola
0021 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: mezőgazdasági gépész; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, hiányszakma, gyakorlati hely biztosított, iskolai
tanműhely biztosított
0022 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: családi gazdálkodó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0023 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó; megjegyzés:
kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai
tanműhely biztosított
0024 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (aliglátó), hallási fogyatékos
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: lovász; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított

002 Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium Vásártér úti telephelye
4561 Baktalórántháza, Vásártér utca 1.
postázási cím: 4561 Baktalórántháza, Vásártér utca 1.
Szakgimnázium
0012 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; rendészet, honvédelem és
rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport; rendészet és
közszolgálat ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az
érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés
szerezhető meg: közszolgálati ügykezelő; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított

OM azonosító: 033431
Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8.
001 Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8.
Gimnázium
0001 gimnázium; 5 évfolyamos; alternatív iskolai kerettanterv; az első idegen
nyelv(ek) a(z) angol; a második idegen nyelv(ek) a(z) német; emelt szintű
oktatás dráma, ének-zene, művészettörténet, vizuális kultúra
tantárgy(ak)ból; művészeti tanulmányi terület; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: Waldorf kerettanterv alapján

OM azonosító: 201279
Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola,
Szakgimnázium, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola
4813 Gyüre, Árpád utca 33.
003 Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Márokpapi
Tagintézménye
4932 Márokpapi, Fő út 1-7.
postázási cím: 4932 Márokpapi, Fő út 1-7.
Szakgimnázium
0001 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; egészségügy szakmacsoport; egészségügy ágazat;
a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség
megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: általános
ápolási és egészségügyi asszisztens; megjegyzés: iskolai tanműhely
biztosított
0009 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való
megfelelés szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; szociális
ágazat; a középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
szociális gondozó és ápoló; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai
tanműhely biztosított
0010 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján;
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
informatika szakmacsoport; informatika ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: irodai informatikus; megjegyzés:
iskolai tanműhely biztosított

Szakközépiskola
0002 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő; megjegyzés: ösztöndíj,
hiányszakma, gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0003 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési
évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a
következő szakképesítés szerezhető meg: szociális gondozó és ápoló;
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0004 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: erdészeti szakmunkás

A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
0005 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: virágkötő és virágkereskedő; megjegyzés: iskolai
tanműhely biztosított
0006 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; informatika szakmacsoport;
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai
vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: számítógépszerelő, karbantartó; megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított
0007 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével,
valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: kertész; megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított
0008 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges; építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő
szakképesítés szerezhető meg: festő, mázoló, tapétázó; megjegyzés:
gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított

OM azonosító: 033699
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.

31. oldal

0025 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: tartósítóipari szakmunkás; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés
biztosított
0026 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: tejipari szakmunkás; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított
0027 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó; megjegyzés: kollégiumi
elhelyezés biztosított

004 Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Szakgimnázium
0011 szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első
idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; élelmiszeripar ágazat; a középiskolai évfolyamok
elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: élelmiszeripari higiéniai és
minőségbiztosítási munkatárs; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakközépiskola
0021 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-turisztika
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: cukrász; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely
biztosított, iskolai tanműhely biztosított
0022 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: pék; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj,
hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított
0023 szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, vagy a(z) francia; a tanulmányi területre egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető
meg: húsipari termékgyártó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított,
gyakorlati hely biztosított, tanulószerződés
A tanulmányi területek szövegei nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzésekről, kizárólag a képzések legfontosabb információit tartalmazzák. További
információkat, valamint a szakképző intézményeknek az érettségi vizsga után megszerezhető szakképzési kínálatát keressék az intézmények felvételi tájékoztatójában.

Rövidítések jegyzéke
Rövidített szöveg

A rövidített szöveg értelmezése
Az oktatás jellegére vonatkozó információk:
általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok
gimnázium
megkezdésére felkészítő képzés [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 11. §-a szerint]
általános műveltséget megalapozó, valamint szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez
kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú
szakgimnázium
munkába állásra felkészítő képzés [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12. §-a
szerint]
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő szakképesítés
megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást, valamint az
szakközépiskola
érettségi vizsgára való felkészítést magában foglaló képzés [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 13. §-a szerint]
a sajátos nevelési igényük miatt együtthaladásra képtelen tanulókat az Országos Képzési Jegyzékről
szakiskola
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott szakképesítésre felkészítő képzés [a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13/A. §-a szerint]
a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos, valamint a középsúlyos értelmi
fogyatékos tanulók részére az életkezdéshez, valamint a munkába álláshoz szükséges alapvető
készségfejlesztő iskola
ismereteket nyújtó képzés, amelyen szakképzés nem folyik [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 13/B. §-a szerint]
A középfokú iskolai évfolyamok számára vonatkozó információk
négy évfolyamos gimnáziumi vagy szakgimnáziumi képzés, melyet megelőz egy nyelvi előkészítő
4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi
évfolyam ……… nyelvből [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (7) bekezdése,
előkészítő ……….. nyelvből
valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2.§ (2) bekezdés b), c), d) pontjai szerint]
hat évfolyamos gimnáziumi képzés, melyet megelőz egy nyelvi előkészítő évfolyam ……… nyelvből [a
6 évfolyamos + 1 évf. nyelvi
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 9. § (7) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.)
előkészítő ……….. nyelvből
EMMI rendelet 2.§ (2) bekezdés b), d) pontjai szerint]
nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés, melyet megelőz egy nyelvi előkészítő évfolyam ……… nyelvből
8 évfolyamos + 1 évf. nyelvi
[a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (7) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII.
előkészítő ……….. nyelvből
31.) EMMI rendelet 2.§ (2) bekezdés b), d) pontjai szerint]
9/AJTP előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi vagy szakgimnáziumi képzés [a 20/2012. (VIII. 31.)
4 évfolyamos + 1 évf. AJTP előkészítő
EMMI rendelet 2.§ (2) bekezdés e) pontja szerint]
4 évfolyamos + 1 évf. AJKP
9/AJKP előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi vagy szakgimnáziumi képzés [a 20/2012. (VIII.
előkészítő
31.) EMMI rendelet 2.§ (2) bekezdés f) pontja szerint]
öt évfolyamos gimnáziumi képzés, kizárólag az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott, alternatív
5 évfolyamos
iskolai kerettanterv alapján
három, az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára
elméleti és gyakorlati oktatást, valamint – a szakképesítést szerzett tanuló döntése alapján – kettő, az
felkészítő évfolyam (választható)
érettségi vizsgára való felkészítést magában foglaló szakközépiskolai képzés [a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 13. § (1) bekezdése szerint]
a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat részszakképesítés
2 évfolyamos szakiskolai képzés
megszerzésére felkészítő két évfolyamos szakiskolai képzés [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
(részszakképesítés)
CXC. törvény 13/A. § (1) bekezdés a) pontja, és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2/B. § (2)
bekezdés szerint]
a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat szakképesítés
4 évfolyamos szakiskolai képzés
megszerzésére felkészítő négy évfolyamos szakiskolai képzés [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
(szakképesítés)
CXC. törvény 13/A. § (1) bekezdés a) pontja, és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2/B. § (3)
bekezdés szerint]
az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat részszakképesítés megszerzésére felkészítő, előkészítő
előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos
évfolyammal induló két évfolyamos szakközépiskolai képzés [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
szakiskolai képzés (részszakképesítés)
11.3. melléklete szerint]
az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat szakképesítés megszerzésére felkészítő, előkészítő évfolyammal
előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos
induló négy évfolyamos szakközépiskolai képzés [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 11.3.
szakiskolai képzés (szakképesítés)
melléklete szerint]
a középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi
4 évfolyamos készségfejlesztő iskolai fogyatékos tanulók részére az életkezdéshez, valamint a munkába álláshoz szükséges alapvető
képzés
ismereteket nyújtó négy évfolyamos képzés, amelyen szakképzés nem folyik [a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 13/B.§ (2) bekezdése szerint]
Tantervekre vonatkozó információk:
a gimnáziumok számára készített kerettantervek szerinti oktatás [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
gimnáziumi kerettanterv
3. vagy 4. vagy 5. számú mellékletei szerint]
az egységes kerettanterv szerinti közismereti, valamint az ágazathoz tartozó szakképesítések közös
szakgimnáziumi kerettantervek
tartalmi elemeit tartalmazó szakképzési kerettanterv szerinti oktatás [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet 14. számú melléklete szerint]
az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti elemeket valamint a szakmai elméleti és
szakközépiskolai kerettantervek
gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési kerettantervek szerinti oktatás [az 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet 15. számú melléklete szerint]
magyar-……….. két tanítási nyelvű
két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvére épülő oktatás [a 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet
iskolai oktatás irányelve
szerint]
………….. nemzetiségi nevelésa nemzetiségi nevelés-oktatás kerettanterveire épülő oktatás [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 10.
oktatás kerettanterve
számú melléklet szerint]
köznevelési típusú sportiskolai
a köznevelési típusú sportiskolai neveléséhez-oktatásához készült kerettanterv szerinti oktatás [az
kerettanterv
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7.4. sz. melléklete szerint]

alternatív iskolai kerettanterv
Arany János Tehetséggondozó
Program (AJTP)
Arany János Kollégiumi Program
(AJKP)
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve, SNI típusa:
………….
szakiskolai kerettantervi adaptáció,
sajátos nevelési igényű, nem értelmi
fogyatékos tanulók számára, SNI
típusa:
mozgásszervi fogyatékos (sm),
látási fogyatékos (sl)
hallási fogyatékos (sh),
tanulásban akadályozott (st)
speciális szakiskolai kerettanterv
enyhe értelmi fogyatékosok számára
készségfejlesztő iskolai kerettanterv

az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott alternatív kerettanterv szerinti oktatás
Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) kerettanterve szerinti oktatás [az 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet 7.2. sz. melléklet szerint]
Arany János Kollégiumi Program (AJKP) kerettanterve szerinti oktatás [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet 7.3. sz. melléklet szerint]
a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében foglaltak szerinti oktatás [32/2012
(X. 8.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint]

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal közleményében kiadott (2013. május 25.), a sajátos nevelési igényű
(SNI) tanulókat oktató speciális szakiskolák számára készülő szakmai tantervi adaptáció szerint folyó
képzés

az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskolák számára készített
kerettanterv szerinti képzés [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet - 11.3. melléklete szerint]
a készségfejlesztő iskolák számára készített kerettanterv szerinti oktatás
Az oktatás sajátos jellemzőire vonatkozó információk:
emelt szintű oktatás ……..….
emelt szintű oktatás ……..tantárgy(ak)ból [a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 7. § (3)-(4) bekezdései
tantárgy(ak)ból
szerint]
párhuzamos művészeti oktatás [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12. § (5) és 13. §
párhuzamos művészeti oktatás
(3) bekezdései szerint]
művészeti tanulmányi terület
művészeti tanulmányi terület [a 20/2012. EMMI rendelet 27. § (5) bekezdése szerint]
testnevelés tanulmányi terület
testnevelés tanulmányi terület [a 20/2012. EMMI rendelet 27. § (5) bekezdése szerint]
A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai
felvétel a tanulmányi eredmények
a tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásakor kizárólag a tanulmányi
alapján
eredményeket veszik figyelembe [a 20/2012. EMMI rendelet 27. § (2) bekezdése szerint]
felvétel a tanulmányi eredmények és a a tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket és az adott
magyar nyelvi központi írásbeli vizsga évfolyam számára készült magyar nyelvi feladatlapok eredményeit veszik figyelembe [a 20/2012.
eredménye alapján
EMMI rendelet 27. § (2) bekezdése szerint]
felvétel a tanulmányi eredmények és a a tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket és az adott
matematika központi írásbeli vizsga
évfolyam számára készült matematika feladatlapok eredményeit veszik figyelembe [a 20/2012. EMMI
eredménye alapján
rendelet 27. § (2) bekezdése szerint]
felvétel a tanulmányi eredmények és a
a tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket és az adott
magyar nyelvi és a matematika
évfolyam számára készült magyar nyelvi és matematika feladatlapok eredményeit veszik figyelembe [a
központi írásbeli vizsga eredménye
20/2012. EMMI rendelet 27. § (2) bekezdése szerint]
alapján
a tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a
magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredményein kívül a szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe
veszik [a 20/2012. EMMI rendelet 27. § (2) bekezdése szerint];
felvétel a tanulmányi eredmények és a helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben
magyar nyelvi központi írásbeli vizsga szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint
eredménye és a szóbeli vizsga alapján kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50 § (4) bekezdés]; a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a
középfokú felvételi eljárásban – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27. § (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – csak központi írásbeli vizsga tartható
a tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a
matematika központi írásbeli vizsga eredményein kívül a szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe
veszik [a 20/2012. EMMI rendelet 27. § (2) bekezdése szerint];
felvétel a tanulmányi eredmények és a helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben
matematika központi írásbeli vizsga
szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint
eredménye és a szóbeli vizsga alapján kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50 § (4) bekezdés]; a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a
középfokú felvételi eljárásban – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27. § (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – csak központi írásbeli vizsga tartható
a tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a
magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredményein kívül a szóbeli vizsga eredményeit
is figyelembe veszik [a 20/2012. EMMI rendelet 27. § (2) bekezdése szerint];
felvétel a tanulmányi eredmények és a
helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben
magyar nyelvi és a matematika
szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint
központi írásbeli vizsga eredménye és
kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
a szóbeli vizsga eredménye alapján
törvény 50 § (4) bekezdés]; a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a
középfokú felvételi eljárásban – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27. § (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – csak központi írásbeli vizsga tartható
a tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket, továbbá a
matematika központi írásbeli vizsga eredményét és a nemzetiségi nevelés–oktatást folytató iskolákban a
felvételi a tanulmányi eredmények, a
szövegértési kompetenciák vizsgálatához a helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor
matematika központi írásbeli vizsga és
eredményét veszik figyelembe;
a helyben készített nemzetiségi nyelvű
ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező tanulók szövegértési
szövegértési feladatsor eredménye
kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapjai helyett helyben
szerint
készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat [a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
27. § (2) és (4) bekezdései szerint]

a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket, továbbá a
matematika központi írásbeli vizsga eredményét és a nemzetiségi nevelés–oktatást folytató iskolákban a
szövegértési kompetenciák vizsgálatához a helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor
eredményét, valamint a szóbeli vizsga eredményét is figyelembe veszik;
ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező tanulók szövegértési
felvétel a tanulmányi eredmények, a
kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapjai helyett helyben
matematika központi írásbeli vizsga és
készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat [a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a helyben készített nemzetiségi nyelvű
27. § (2) és (4) bekezdései szerint]
szövegértési feladatsor eredménye és a
helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben
szóbeli vizsga alapján
szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint
kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50 § (4) bekezdés]; a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a
középfokú felvételi eljárásban – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27. § (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – csak központi írásbeli vizsga tartható
felvétel az AJTP
a tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek elbírálásakor a magyar nyelvi és matematika
tehetségbeválogatáson szerzett
központi írásbeli vizsga eredményét, továbbá az Arany János Tehetséggondozó Program
minősítés és a magyar nyelvi és
tehetségbeválogatáson szerzett minősítést veszik figyelembe [a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 46.
matematika központi írásbeli vizsga
§-a szerint]
eredménye alapján
A felvételi feltételeként megadott egyéb szempontok
felvétel kizárólag a sajátos nevelési
a tanulmányi területre benyújtott jelentkezések elbírálása során kizárólag a sajátos nevelési igényt
igényt megállapító szakértői bizottsági megállapító szakértői bizottsági szakvéleményt veszik figyelembe [a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
szakvélemény alapján
rendelet 28. § (4) bekezdése szerint]
további művészeti képességek,
a művészeti tanulmányi területre történő beiskolázásnál a középiskola a már meghatározott felvételi
készségek meglétét is figyelembe
feltételeken kívül további képességek, készségek meglétét is vizsgálja [a 20/2012. EMMI rendelet 27. §
veszik
(5) bekezdése szerint]
további testnevelési képességek,
a testnevelés tanulmányi területre történő beiskolázásnál a középiskola a már meghatározott felvételi
készségek meglétét is figyelembe
feltételeken kívül további képességek, készségek meglétét is vizsgálja [a 20/2012. EMMI rendelet 27. §
veszik
(5) bekezdése szerint]
sportegészségügyi alkalmassági és
a sportiskolai tanulmányi terültre jelentkezést benyújtott jelentkezések elbírálása során a tanulónak
fizikai képesség felmérési vizsgálaton kötelező sportegészségügyi és fizikai képesség-felmérési vizsgálaton kell részt venniük [a 20/2012.
való megfelelés szükséges
EMMI rendelet 28. § (1) bekezdése szerint]
a felvételi eljárás során a vallási,
vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett középfokú oktatási intézmény a jelentkezők felvételének
világnézeti, felekezeti
feltételeként kiköti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálja [a
elkötelezettséget is figyelembe veszik nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontja]
egészségügyi alkalmassági,
a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi,
pályaalkalmassági követelményeknek pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
való megfelelés szükséges
törvény 50. § (2) bekezdése szerint]
egészségügyi alkalmassági
a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi
követelményeknek való megfelelés
követelmények teljesítéséhez köti [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (2)
szükséges
szerint]
a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint pályaalkalmassági
pályaalkalmassági követelményeknek
követelmények teljesítéséhez köti [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (2)
való megfelelés szükséges
szerint]
A szakgimnáziumi képzésre vonatkozó információk:
……… szakmacsoport
az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás területe
……… ágazati oktatás
az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának területe
a középiskolai évfolyamok
a szakgimnáziumi képzés középiskolai évfolyamainak elvégzésével, valamint az Országos Képzési
elvégzésével, valamint az érettségi
Jegyzékben szereplő ágazati besorolásához kapcsolódó szakmai érettségi végzettség megszerzésével a
végzettség megszerzésével a
következő szakképesítés szerezhető meg: …………… [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
következő szakképesítés szerezhető
törvény 12. §-a szerint]
meg: ……………
A szakközépiskolai képzésre vonatkozó információk:
……… szakmacsoport
az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás területe(i)
a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex
a szakközépiskolai képzés szakképzési évfolyamainak elvégzésével, valamint a szakmai és
szakmai vizsga letételével a következő vizsgakövetelmények sikeres teljesítésével a következő szakképesítés szerezhető meg: …………… [a
szakképesítés szerezhető
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13. §-a szerint]
meg:……………
A szakiskolai képzésre vonatkozó információk:
……… szakmacsoport
az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás területe(i)
a szakképzési évfolyamok
elvégzésével, valamint a komplex
a szakiskolai képzés szakképzési évfolyamainak elvégzésével, valamint a szakmai és
szakmai vizsga letételével a következő vizsgakövetelmények sikeres teljesítésével a következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg:
szakképesítés szerezhető meg:
…………… [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13/A. §-a szerint]
……………………

Összeállították a középfokú iskolák által megküldött és egyeztetett tanulmányi
területkódok alapján az Oktatási Hivatal munkatársai.
A középfokú felvételi eljárás ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06-96/510-000,
elektronikus levélcíme: kifir@oh.gov.hu
Aktuális információk: www.oktatas.hu
Felelős kiadó: Dr. Maruzsa Zoltán elnök, Oktatási Hivatal

