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Az új szakképzési struktúra alaprendszere

ÖSZTÖNDÍJ MÁR A 9. ÉVFOLYAMTÓL

Az általános iskolák 8. osztályos tanulói iskolánkban a
következő továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak:
Technikumi képzések:
Rendészet és közszolgálat
ágazat
Közszolgálati technikus
Iskolai kód: 1000
Honvédelem ágazat
Honvéd kadét
Gépjármű mechatronikai
technikus
Informatikai rendszer- és
alkalmazásüzemeltető
Iskolai kód: 1010

Informatika és távközlés
ágazat (angol nyelvi
előkészítővel)
Informatikai rendszer- és
alkalmazás – üzemeltető
technikus
Iskolai kód: 1020

Gépészet ágazat
Gépgyártástechnológiai
technikus
Gépész technikus
Iskolai kód: 1030
Specializált gép- és
járműgyártás ágazat
Gépjármű mechatronikai
technikus
Mechatronikai technikus
Iskolai kód: 1040

Elektronika és
elektrotechnika ágazat
Elektronikai technikus
Iskolai kód: 1050

Szakképző iskolai képzések:
Gépészet ágazat
Gépi- és CNC forgácsoló
Iskolai kód: 1101
Ipari gépész
Iskolai kód: 1102
Hegesztő
Iskolai kód: 1103
Elektronika és elektrotechnika
ágazat
Villanyszerelő
Iskolai kód: 1121
Elektronikai műszerész
Iskolai kód: 1122

Specializált gép- és
járműgyártás ágazat
Gépjármű mechatronikus
Iskolai kód: 1111
Karosszérialakatos
Iskolai kód: 1112
Járműfényező
Iskolai kód: 1113

Rendészet és közszolgálat ágazat; honvédelem ágazat felvételi
vizsgája:

tantárgy
magyar nyelv
matematika
testnevelés*

módja
írásbeli
írásbeli
gyakorlati

elérhető pont
25 pont
25 pont
20 pont

követelmény
ált. isk. tananyag
ált. isk. tananyag

*A honvédelem ágazat testnevelés gyakorlati vizsgájának
időpontjában szóbeli motivációs elbeszélgetésre is sor kerül.
Az iskolai felvételi során összesen maximum 70 pont szerezhető,
ami kiegészül a hozott pontszámmal.
Hozott pontszám: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredménye
magyar nyelv és irodalom (1 jegy), matematika, történelem, idegen
nyelv, fizika és informatika tantárgyakból.
Max: (2x(6x5)):2=30 pont.
Azoknak a tanulóknak, akik felmentés miatt nem rendelkeznek
valamely tantárgyból érdemjeggyel, a kieső tantárgy(ak) helyett
először a biológia, utána pedig a kémia osztályzatát vesszük
figyelembe. A felmentés okát szakértői véleménnyel igazolni kell.
A tanulókat hozott és szerzett pontok összesítésével kapott
összpontszám (max. 100 pont) alapján rangsoroljuk.
A tanulók iskolánk szervezésében általános egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton vesznek részt.
A testnevelés felvételi anyaga:
1. Felülés 1 perc alatt:
Kiinduló helyzet: a tanuló a hátán
Fiú
Lány
pont
fekszik, mindkét térdét 90 fokos
>50 db
>40 db
5 pont
szögben behajlítja, a lábfejeket a
>45 db
>35 db
4 pont
talajra helyezi, mindkét könyöke előre
>40
db
>30
db
3 pont
néz, kezeinek ujjai a fülkagyló mögött
>35 db
>25 db
2 pont
támaszkodnak.
>20 db
1 pont
A felvételiző a nyaki gerinc indításával >30 db
<30
db
<20
db
0 pont
a
gerincszakaszokat
fokozatosan
felemelve üljön fel úgy, hogy a
combokat azonos oldali (előrenéző) könyökeivel érintse meg. Ezután
a derék indításával a gerincszakaszokat fokozatosan leengedve
feküdjön vissza. A végrehajtás szünet nélküli.

2. Hajlított karú függés:
A tanuló hajlított karú függésbe húzza fel magát a nyújtón
(bordásfalon) úgy, hogy az álla a
Fiú
Lány
pont
nyújtóvas (bordásfal) fölé kerüljön, >50 mp >35 mp 5 pont
közben a lehető leghosszabb ideig >40 mp >25 mp 4 pont
tartsa a hajlított karú függő helyzetét.

>30
>20
>10
<10

mp
mp
mp
mp

>20 mp
>15 mp
>8 mp
<8 mp

3
2
1
0

pont
pont
pont
pont

3. Ingafutás 4x10 m:
A felvételiző a jelzőoszlopok által
meghatározott (10 m-es) távon
oda-vissza futva négyszer teljesíti
a pályát.

Fiú

>9,8 mp
>10,3 mp
>10,8 mp
>11,3 mp
>11,8 mp
<11,8 mp

Lány
>10,3
>10,8
>11,3
>11,8
>12,3
<12,3

mp
mp
mp
mp
mp
mp

pont
5
4
3
2
1
0

pont
pont
pont
pont
pont
pont

4. Helyből távolugrás:

Fiú

Lány

pont

Kiinduló helyzet: a vizsgázó az
elugró vonal mögött oldalterpeszben >240 cm >215 cm 5 pont
(20-40cm)
áll
úgy,
hogy
a >225 cm >200 cm 4 pont
>215 cm >190 cm 3 pont
cipőorrával a vonalat nem érinti.
>200
cm >180 cm 2 pont
Feladat:
térdhajlítás
(és
ezzel
egyidejűleg páros karlendítés hátra, >190 cm >170 cm 1 pont
hátsó
rézsútos
mélytartás <190 cm <170 cm 0 pont
helyzetéig),
majd
páros
lábú
elrugaszkodás (páros karlendítéssel előre) és elugrás előre. A
talajfogás páros lábbal történik. 3 kísérleti lehetőség. Értékelés: Az
ugróvonalra merőlegesen az utolsó nyom és az elugró vonal közötti
legrövidebb távolságot mérjük.

Egyéb információk:
A honvédelem ágazatban felvételt nyert tanulók számára ingyenes
honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások kerülnek biztosításra.
3,5 átlag felett a szakképzési ösztöndíjon felül a képzésben résztvevők
extra tanulmányi ösztöndíjat kapnak. Érettségi vizsga lehetőség
honvédelmi alapismeretekből.

Gépészet ágazat; informatika és távközlés ágazat; Specializált
gép- és járműgyártás ágazat, elektronika és elektrotechnika
ágazat felvételi vizsgája:

tantárgy
magyar nyelv
matematika

módja
írásbeli
írásbeli

elérhető pont
25 pont
25 pont

követelmény
ált. isk. tananyag
ált. isk. tananyag

Az iskolai felvételi során összesen maximum 50 pont szerezhető,
ami kiegészül a hozott pontszámmal.
Hozott pontszám: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredménye
magyar nyelv és irodalom (1 jegy), matematika, történelem, idegen
nyelv, fizika és informatika tantárgyakból.
Max: (2x(6x5)):2=30 pont.
Azoknak a tanulóknak, akik felmentés miatt nem rendelkeznek
valamely tantárgyból érdemjeggyel, a kieső tantárgy(ak) helyett
először a biológia, utána pedig a kémia osztályzatát vesszük
figyelembe. A felmentés okát szakértői véleménnyel igazolni kell.
A tanulókat hozott és szerzett pontok összesítésével kapott
összpontszám (max. 80 pont) alapján rangsoroljuk.
A tanulók iskolánk szervezésében általános egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton vesznek részt.
Minden szakon külön rangsor készül az összpontszám figyelembe
vételével. Pontegyenlőség esetén a szerzett pontok kerülnek
először összehasonlításra. Amennyiben ezek is megegyeznek, úgy
előbb a matematika, majd a magyar nyelv, végül a testnevelés
felvételi pontszáma a döntő a sorrend felállításakor.

Szakképző iskolába jelentkezettek felvételi információi:
Hozott pontszám és egészségügyi vizsgálat alapján.
Hozott pontszám: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredménye
magyar nyelv és irodalom (1 jegy), matematika, történelem, idegen
nyelv, fizika és informatika tantárgyakból. Max: 2x(6x5)=60 pont.
Azoknak a tanulóknak, akik felmentés miatt nem rendelkeznek
valamely tantárgyból érdemjeggyel, a kieső tantárgy(ak) helyett
először a biológia, utána pedig a kémia osztályzatát vesszük
figyelembe. A felmentés okát szakértői véleménnyel igazolni kell.

Minden technikumi képzésre jelentkezett tanuló egészségügyi vizsgálaton vesz részt.
Ágazat / szakma

Kötelező vizsgálat

Kizáró okok
Nincs
Szakirányú továbbtanulás esetén a kizáró okokat az 57/2009.(X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes
rendelet tartalmazza.
kizáró ok pl: Kancsalság, színtévesztés, gerincferdülés, allergia, stb.
Gyenge fejlettség és izomerő. A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a
munkavégzést akadályozzák. Súlyos szívbetegség. Krónikus légzőszervi megbetegedések. Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Epilepszia. Színtévesztés Kéz
idült bőrbetegségei. A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai.
0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Rendészet és közszolgálat
Közszolgálati technikus

általános vizsgálat

Honvédelem
Honvéd kadét

általános vizsgálat

Informatika és távközlés
Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető
technikus

általános vizsgálat

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák.
Súlyos szívbetegség. Színlátás egyéni elbírálás szerint.
1,0-0,2; 0,9-0,3; 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség.

általános vizsgálat

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák.
Súlyos vitiumok. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járó beteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Epilepszia. Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. Színtévesztés
0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látás

általános vizsgálat

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer
bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai orvosának javaslata szerint. Idült
bőrbetegségek a kézen. Cukorbetegség. Halláscsökkenés. Epilepszia. Színtévesztés.
1,0-0,2 0,9-0,3; 0,8-0,4-nél rosszabb látásélesség.

általános vizsgálat

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák.
Súlyos vitiumok. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának
javaslata szerint.
Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint.
Színtévesztés.
0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség.

Gépészet
Gépgyártás-technológiai
technikus
Gépésztechnikus
Specializált gép- és járműgyártás
Gépjármű mechatronikai
technikus
Mechatronikai technikus

Elektronika - elektrotechnika
Elektronikai technikus

Minden szakképző iskolai képzésre jelentkezett tanuló egészségügyi vizsgálaton vesz részt.
Ágazat

Gépészet

Elektronika és
elektrotechnika

Specializált gépés járműgyártás

Kötelező vizsgálat

általános vizsgálat, audiológiai vizsgálat

Általános vizsgálat
audiológiai
vizsgálat

általános vizsgálat,
audiológiai vizsgálat

Kizáró ok
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és
funkcionális
rendellenességei.
Minden
vitium. Ingerképzési vagy ingerületvezetési
zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslatai szerint.
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegdések. Epilepszia.
Kéz idült bőrbetegségei.
0,8-0,4; 0,9-03; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség.
A szív és keringési rendszer bármilyen idült
betegsége, vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata
szerint.
Epilepszia.
Színtévesztés.
0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség.

Átlagon aluli fejlettség és izomerő.
A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint.
A szív és keringési rendszer bármilyen idült
betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai orvosának javaslata szerint. Epilepszia.
0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség.

Szakma

Szakmaspecifikus
vizsgálat

Gépi és CNC
forgácsoló

nincs

Ipari gépész

nincs

Hegesztő

nincs

Szakma-specifikus kizáró okok
Gyenge fejlettség és izomerő.
Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. Szédülés.
Színtévesztés.
Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. Halláscsökkenés egyéni elbírálás
szerint.
Vertigo. Blepharoconjunctivitis chron.

vestibularis
vizsgálat

Gyenge fejlettség, izomerő. A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint.
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.
Vertigo. Egyensúlyérzés zavara. Diabetes mellitus.
+-6D-án felüli szemüvegviselés.

Elektronikai műszerész

nincs

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. Súlyos vitiumok. Epilepszia egyéni elbírálás szerint.
Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint.

Gépjármű mechatronikus

nincs

Idült bőrbetegségek a kézen. Cukorbetegség. Halláscsökkenés. Színtévesztés.

Járműfényező

teljes vérkép,
sebi és májfunkció vizsgálat

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.
Krónikus gyomor- bélrendszeri megbetegedések. A
vérképzőrendszer, a vese és idegrendszer megbetegedései. Anémia. Idült májbetegség. Diabetes mellitus egyéni elbírálás szerint. Halláscsökkenés. Színtévesztés. Látótér szűkület. +6 és -6 D-nál erősebb
szemüvegviselés.

Karosszérialakatos

nincs

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint.Kéz
idült bőrbetegségei.

Villanyszerelő

Tisztelt Szülők!
A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium
diákönkormányzata, oktatási és szülői közössége nevében kérem támogatásukat a
„gépészes” diákok nevében.
Ismeretes, hogy az Országgyűlés az 1996. évi CXXVI. Törvényben rendelkezett a
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó saját rendelkezése szerinti
közcélú felhasználásáról. Kérjük, hogy döntésénél vegye figyelembe, hogy az
iskolánkban működő egyesület, illetve alapítvány egyikének a javára is rendelkezhet a
következők szerint:
5. § (1) A magánszemély rendelkező nyilatkozatot általa lezárt, a nevével,
lakcímével és az adóazonosító jelével ellátott postai szabvány méretű borítékban, azzal
azonos méretű lapon tehet, amelyet vagy az adóbevallási csomagban helyez el, vagyaz adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás esetén- közvetlenül csak a
munkáltatójának ad át. A borítékba helyezett rendelkező nyilatkozat csak a
kedvezményezett adószámát tartalmazza, továbbá feltüntethető a kedvezményezett
elnevezése is.
A felsoroltak az iskola tanulóifjúságának javára, sokoldalú fejlődésének elősegítése
érdekében tevékenykednek (többek között támogatják a tanulók sportolását,
sportversenyekre utazását, egyszeri ösztöndíjat biztosítanak az egyetemi
továbbtanuláshoz, támogatják a halmozottan hátrányos tanulóink tanulását,
továbbtanulását támogatást adnak a tanulmányi versenyeink megszervezéséhez.

Szervezetünk:

Gépészek a Gépészekért Alapítvány
Adószám: 19200882-1-14

Az elmúlt évben igen jelentős támogatás érkezett szervezeteinkhez. Köszönjük a
tanítványaink részére nyújtott segítő adakozást. Kérjük Önöket, hogy az idén is
támogassák intézményünket valamelyik alapítványon keresztül! Segítségüket előre is
köszönöm!
Takács Szilvia
igazgató

Fontos időpontok:
- egységes írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje

2021.12.03.

- egységes írásbeli felvételi vizsga

2022.01.22. 10 óra

- egységes írásbeli felvételi vizsga pótnap

2022.01.27. 14 óra

- jelentkezési lapok beérkezési határideje
- testnevelés felvételi vizsga, honvéd kadét szóbeli meghallgatása:
- 1. pótló testnevelés felvételi vizsga:

2022.02.18.
2022.02.25. 13 órától

- 2. pótló testnevelés felvételi vizsga:

2022.03.11. 14 órától

- értesítés megküldése a felvételről vagy elutasításról:

2022.04.29.

2022.03.04. 14 órától

További információk:
Az egységes írásbeli felvételi vizsgához kapcsolódóan:
A szakértői véleménnyel (diszlexia, diszgráfia, stb.) rendelkező tanulók
szíveskedjenek a jelentkezési laphoz annak másolatát és szülői kérelmet csatolni,
hogy a jogszabályok által biztosított kedvezményeket érvényesíteni tudjuk.
A jelentkezési lap benyújtásához kapcsolódóan:
A jelentkezési laphoz csatolni kell az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő
lap másolatát.

Elérhetőségek:

Cím: 7400 Kaposvár,
Pázmány Péter u. 17.
Telefon: +36/82-528-190
E-mail: kaposvari.eotvos@gmail.com
Weboldal: www.elmki.edu.hu
facebook.com/eotvoskaposvar
Igazgató: Takács Szilvia
Pályaválasztási felelős: Petes Tamás

