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Iskolánk a szakképzés elismert bázisa. Képzési szerkezetünket a munkaerőpiac igényeihez alakítjuk, szélesítve a lehetőségeket a pályaválasztó diákok számára.
Modern, jól felszerelt tantermeink vannak. Korszerű és inspiráló belső és külső terek és családias hangulat várja a leendő diákjainkat. Oktatóink korszerű pedagógiai
és módszertani tudással rendelkeznek. A mindennapokban használt kooperatív technikák és projektmódszerek segítségével a tudás megszerzése élményszerűvé
válik. Elkötelezettek vagyunk a digitális oktatás, az egyéni mentorálás és a tehetséggondozás irányába. Számos iskolai és iskolán kívüli programmal színesítjük
diákjaink életét. Modern kollégiumunk néhány lépésnyire van a tantermektől.
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Tanulmányi
terület
kódja

Ágazat

Megszerezhető szakma
5 1041 15 05
Közlekedésüzemvitel-ellátó
technikus

Képzési
idő (év)

A tanulmányi területre benyújtott felvételi
kérelmek rangsorolásának szempontjai

Választható
idegen
nyelv

5




Tanulmányi eredmények, valamint
magyar nyelv és matematika központi írásbeli
eredménye alapján.

Angol
Német
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Tanulmányi eredmények, valamint
magyar nyelv és matematika központi írásbeli
eredménye alapján.

Angol
Német

Közlekedés és
szállítmányozás

5 1041 15 08
Vasútforgalmi szolgálattevő
technikus

5




Tanulmányi eredmények, valamint
magyar nyelv és matematika központi írásbeli
eredménye alapján.

Angol
Német

Rendészet és
közszolgálat

5 0413 18 01
Közszolgálati technikus

5




Tanulmányi eredmények, valamint
magyar nyelv és matematika központi írásbeli
eredménye alapján.

Angol
Német

0911

Közlekedés és
szállítmányozás

0912

Közlekedés és
szállítmányozás

5 1041 15 06
Logisztikai technikus

0913

0914

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása:
 mozgásszervi fogyatékos,
 beszédfogyatékos,
 autizmus spektrum zavarral küzdő,
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő.

Egyéb információ

 Egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés szükséges

 Egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés szükséges.
 Pályaalkalmassági
követelményeknek való
megfelelés szükséges
 Egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés szükséges.

További lehetőségek:
 A tanulók szakképzési ösztöndíjban részesülnek.
 Kollégiumi ellátás igényelhető
 Sportolási lehetőségek, színes diákélet, tehetséggondozás
 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, 11-12. évfolyamon a honvédelmi alapismeretek választható tantárgyat tanulóknak
 Érettségi vizsgalehetőség honvédelmi alapismeretekből.

A hozott és a szerzett pontok számítása:
Maximálisan elérhető pontszám

100 pont

Pontszámítás alapja
Az 5., a 6., a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
 magyar nyelv és irodalom
 matematika
 történelem
 egy idegen nyelv
 informatika
tantárgyak osztályzatainak összege.

Hozott pontok

Maximálisan elérhető pontszám

100 pont

Pontszámítás alapja

Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont szerezhető: magyar nyelvből 50 pont és matematikából 50
pont.

Szerzett pontok

A felvételi pontszám meghatározása:

A felvételi pontszám
számítása

Maximálisan elérhető pontszám

200 pont

A hozott pontszám beszámítása

50 %

A szerzett pontszám beszámítása

50 %

Pontazonosság esetén

Előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, s ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek
hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek
különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola szakmai programja szabályozza. Amennyiben
még mindig fennáll a pontazonosság esete, a rangsor megállapításáról sorsolással kell dönteni.

