
 

  

 

      

KAPOSVÁRI SZC  

NAGYATÁDI ADY ENDRE  

TECHNIKUM ÉS GIMNÁZIUM 

OM: 203027/026 



1. A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő: 

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

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

 11/2019. (VII. 3.) EMMI (a 2019/2020. tanév rendje) rendelet 2. számú melléklete 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
 

2. A tagintézmények belső szabályait rögzítő dokumentumok a felvételi alapelveit 

rögzítik. 

 Szakmai program 

 Az SZMSZ tartalmazza a tanulók felvételét a tanulói jogviszony létrejöttét, 

megszüntetését 

 Házirend  
 

Ha a meghirdetett szakirányban a felvettek száma nem éri el a jogszabályban rögzített 

minimális mértéket, az intézmény más szakirányt, illetve más intézményben való 

 továbbtanulást (átirányítás) ajánl fel a jelentkezőnek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium 

Tagintézmény címe és telefonszáma: 7500 Nagyatád, Dózsa György u. 13. (36)82/553-042; (36)82/553-043 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe: http://www.ady-nagyatad.hu; info@ady-nagyatad.hu  

Tagintézmény vezetője: Cseh Tamás Attila 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Szakács Ibolya, Déri Ildikó 

 

TANULMÁNYI LEHETŐSÉGEK ÉS TAGOZATOK BELSŐ KÓDJAI 

I. GIMNÁZIUM 

Képzés belső 

kódja 
Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület  

jellemzői 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi  

tantárgy 

Tagozat képesítés száma és 

neve 

(Szakmajegyzék) 

0401 6 

51/2012. (XII. 

21.) számú 

EMMI rendelet 

4. melléklete 

Hatévfolyamos 

tagozat 

Első nyelv: angol 

vagy német 

Második nyelv  

9. évfolyamtól: 

 angol, német vagy 

francia nyelv 

34 
központi  

felvételi 
 

http://www.ady-nagyatad.hu/
mailto:info@ady-nagyatad.hu
http://www.ady-nagyatad.hu/attachments/article/10/hatevfolyamos.pdf
http://www.ady-nagyatad.hu/attachments/article/10/hatevfolyamos.pdf


II. TECHNIKUM 

Képzés 

belső 

kódja 

Évf. 

száma 
Alkalmazott tanterv 

Szakterület  

jellemzői 

Egyéb  

oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés száma és 

neve 

(Szakmajegyzék) 

0402 5 

Programtanterv a  

10. GÉPÉSZET ágazathoz tartozó  

5 0715 10 06  

Gépgyártás-technológiai technikus szakmához 

Gépészet 
Angol vagy  

német nyelv 
16 - 

5 0715 10 06 

Gépgyártás-technológiai 

technikus 

0403 
5 

Programtanterv a  

25.  OKTATÁS ágazathoz tartozó  

5 0188 25 01 

Oktatási szakasszisztens szakmához 

Oktatás 
Angol vagy  

német nyelv 
32 - 

5 0188 25 01 

Oktatási szakasszisztens 

0404 
5 

Programtanterv a  

12. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS  

ágazathoz tartozó  

5 0612 12 03  

Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakmához 

Informatika és 

távközlés 
Angol nyelv 

32 - 

5 0612 12 03  

Szoftverfejlesztő és –tesztelő 

technikus 

0405 
5 

Programtanterv a  

03. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó  

5 0913 03 04  

Gyakorló ápoló szakmához 

Egészségügy 

Angol vagy  

német nyelv 16 - 

 

5 0913 03 04  

Gyakorló ápoló 



0407 
5 

Programtanterv a  

09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT 

ágazathoz tartozó  

5 0415 09 01 

Pénzügyi- számviteli ügyintéző szakmához 

Gazdálkodás és  

menedzsment 

 

Angol vagy  

német nyelv 16 - 

5 0415 09 01 

Pénzügyi- számviteli ügyintéző 

0408 
5 

Programtanterv a  

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS  

ágazathoz tartozó  

5 1015 23 07 

Turisztikai technikus szakmához 

Turizmus-

vendéglátás 

 

Angol vagy  

német nyelv 16 - 

5 1015 23 07 

Turisztikai technikus szakmához 

 

 

 

  



EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 
GIMNÁZIUM 

 ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások (szakkör) 

 tanulmányi ösztöndíj 

 
TECHNIKUM  
 ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások (szakkör) 

 extra tanulmányi ösztöndíj 3,5 átlag felett a szakképzési ösztöndíjon felül a 9-10. 

évfolyamon a honvédelmi jellegű szakkörön résztvevőknek. 

 

Pályaválasztási fórum: 2021. október, november: pályaválasztási nyílt napok 

Felvételi eljárás rendje:  

Intézményünkbe az általános felvételi eljárás keretében kerülhetnek be az általános iskola 6. 

illetve 8. évfolyamát sikeresen elvégző tanulók.  

TECHNIKUM: 

Felvételi vizsga: nincs 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges az alábbi ágazatokban: 

 Egészségügy 

 Gépészet 

 Turizmus-vendéglátás 

 Informatika és távközlés 

 Gazdálkodás és menedzsment 

 Oktatás 

  



Egészségügyi alkalmasság kizáró feltételei: 

 

Szakma Kizáró okok 

Egészségügy ágazat 

Gyakorló ápoló 

Általános ápoló 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő 

A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai 

és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd 

szakorvos javaslata szerint 

Súlyos szívbetegség 

Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai 

járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint 

Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés 

zavarával 

Krónikus légzőszervi megbetegedések 

Beszédhiba 

A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai 

Kéz idült bőrbetegségei 

Epilepszia 

Gyógyszer-allergia 

Színtévesztés 

0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb 

látásélesség 

Gazdálkodás és menedzsment 

ágazat 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Végtagok anatómiai és funkcionális rendellenességei  

Súlyos szívbetegség 

Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg 

szakellátás orvosának javaslata szerint 

Krónikus légzőszervi megbetegedések 

0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb 

látásélesség 

Gépészet ágazat 

 Gépgyártás-technológiai 

technikus  

Gépész technikus 

A végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális 

rendellenességei. 

Súlyos szív fejlődési rendellenesség. (kardiológus 

szakorvos javaslata szerint) 

Kéz idült bőrbetegségei 

Nagyfokú látásgyengeség 

Halláscsökkenés 

Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale) 

Informatika és távközlés 

ágazat 

Szoftverfejlesztő, -tesztelő 

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, 

amelyek a munkavégzést akadályozzák 

Súlyos szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata 

szerint 

Súlyos fokú látászavar 

Színlátás zavar az orvos egyéni elbírálása szerint 



Turizmus-vendéglátás ágazat 

Turisztikai technikus 

 

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, 

amelyek a munkavégzést akadályozzák  

Súlyos szívbetegség 

Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg 

szakellátás orvosának javaslata szerint 

Beszédhiba 

Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés 

zavarával 

Torzító elváltozások arcon, kézen 

0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb 

látásélesség 

Oktatás ágazat 

Oktatási szakasszisztens 

A felső végtagok funkcionális rendellenességei, a 

statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt 

állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés 

következtében egészségi állapotromlás várható 

Mindennemű szívbillentyű hiba, 

a szív, a vérkeringés és légzőrendszer egyéb 

rendellenességei 

A beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás 

A látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a 

kommunikációban, 

ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés 

A térlátás korlátozottsága 

 

 

Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges az alábbi ágazatokban: 

 Egészségügy 

 Turizmus-vendéglátás 

 Oktatás 

Egyéb: 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói 

adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak 2022. február 18-ig.  

A technikumi képzésekre jelentkezőknél a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi 

osztályzatokat vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 

nyelv és fizika tantárgyakból. Azonos eredmények esetén a természettudományos tárgyak 

eredménye dönt. 

  



HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Felvételi vizsgára jelentkezés módja:  

 2021. december 03-ig 

Vizsga időpontja, helye:  

 2022.01.22. (10.00 óra), 7500 Nagyatád, Dózsa György u. 13. 

Egészségügyi alkalmasság kizáró feltételei: - 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

Vizsgázó teljesítményének értékelése: 

A hatévfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók felvételi rangsorának 

összeállításakor az 5. osztályos év végi és a 6. osztályos félévi általános iskolai eredményeket 

(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és természetismeret), 

valamint a központi írásbeli felvételi vizsgákon (magyar nyelv és matematika) elért pontokat 

vesszük figyelembe.  

Felvételi jelentkezés:  

2022. február 18. (általános iskolán keresztül vagy egyéni jelentkezéssel). A jelentkezési lap 

átvehető lesz iskolánkban, illetve letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. A jelentkezési lapot 

nem kell aláíratni az általános iskola igazgatójával és osztályfőnökével, azt közvetlenül 

elküldhetik az intézménynek. Ezzel egy időben a tanulói adatlapot viszont el kell küldeniük 

Győrbe, a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 681). 

  



AZ ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS ÜTEMEZÉSE 

1. Jelentkezés módja, határideje: 

Időpont: 2022. február 18. 

2. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 

Időpont: 2022. március 16. 

Helyszín: A középiskola titkársága, illetve honlapja, ahol a jelentkezés történt. 

3. Tanulói adatlapok egyszeri módosításának lehetősége  

Időpont: 2022. március 21-22. 

Helyszín: Az általános iskola, mellyel a jelentkező tanuló jogviszonyban áll. 

4. Felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezett tanulók 

névsorát  

Időpont: 2022. március 28. 

5. Felvételi központ a módosító tanulói adatlapok alapján a kiegészített jelentkezettek 

listáját megküldi iskolánknak  

Időpont: 2022. április 7. 

6. Iskolánk az ideiglenes felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi központnak 

Időpont: 2022. április 12. 

7. A felvételi központ egyezteti az igazgatói döntést, kialakítja a végeredményt, és 

megküldi iskolánknak az egyeztetett felvételi jegyzéket. 

Időpont: 2022. április 22. 

8. A felvételt hirdető középiskolák elküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 

a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

Időpont: 2022. április 29. 

9. Beiratkozás a középiskolákba. 

Időpont: 2022. június 22. 

Jogorvoslati lehetőség: 

 A tanuló a határozat ellen jogorvoslattal élhet a határozat kézhezvételétől számított 15 

napon belül.  

 A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójához (Kaposvári Szakképzési Centrum, 

7400 Kaposvár, Fő utca 65.) kell címezni és az intézményben kell leadni, melyet az 

intézmény továbbít a címzettnek. 

 
SNI tanulók felvétele: 

- Iskolánk szakmai programja alapján sajátos nevelésű igényű tanulókat integráltan oktat. 

(látássérült: gyengénlátók, hallássérült, mozgássérült, beszédfogyatékos, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) 


