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Felvételi tájékoztató 
9. évfolyamra jelentkezők számára 

 
OM azonosító:  203060 
Az iskola neve: 

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

Telefonszám:  46/360-125/248  

Faxszám:  46/562-239  

Honlap:  www.szemere.miskolc.hu 
 http://www.szemere-kollegium.hu 
 
Email cím:  info@szemere.sulinet.hu  

Tagintézmény-vezető:  
Szabó András  

Pályaválasztási felelős:  
 Fodorné Tarnai Katalin tagintézményvezető-helyettes  
 46/360-125/205  

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! 

Iskolánk 5 ágazati szakképzési területen, 7 szakmacsoportban, 12 szakképesítés kínálatával igyekszik 

a pályaválasztók segítségére lenni. Színes képzési kínálatunk és az 1200 fő feletti tanulói létszám 

teszi a Szemerét Miskolc egyik legnagyobb és folyamatosan megújuló iskolájává. 

Az általános iskola utolsó évfolyamán meg kell hozni azt a döntés, hogy ki melyik középiskolában 

szeretné folytatni tanulmányait. Tudjuk, hogy ez nehéz feladat, ezért szeretnénk megkönnyíteni a 

döntést azzal, hogy iskolánkban nyílt napokat szervezünk. Ezeken mindenki megtekintheti az egyes 

képzések helyszíneit (tantermeket, szaktantermeket, tanműhelyeket), találkozhat leendő tanáraival 

és megnézheti a kollégiumunkat is, hiszen a vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezést is tudunk 

biztosítani. 

Nyílt napok: 

 szakgimnázium:  

2017.november 21. (kedd) 9 óra: 

 közlekedésgépész, szépészet és optika ágazat iránt érdeklődők számára 



 

2 
 

2017.november 21. (kedd) 9:30 óra: 

 rendészet és közszolgálat, sport ágazat iránt érdeklődők számára 

2018. január 16. (kedd) 9 óra 

 a szakgimnázium valamennyi ágazata iránt érdeklődők számára 

 szakközépiskola:  

2017.november 22. (szerda) 9 óra 

2018. január 16. (kedd) 10 óra 

Meghirdetett tanulmányi területek 

1. Szakgimnáziumi kínálat 

Tagozat 

kód 
Tanulmányi terület és jellemzői 

Felvehető 

létszám 

0601 

Ágazat: közlekedésgépész 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Autószerelő 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

1 osztály 

0602 

Ágazat: közlekedésgépész 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Autóelektronikai műszerész 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

1 osztály 

0603 

Ágazat: szépészet 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Fodrász 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

1 osztály 

0604 

Ágazat: szépészet 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Kozmetikus 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

1 osztály 

0605 

Ágazat: sport 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Sportedző 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Képesség- és készségfelmérést tartunk. 

1 osztály 
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Sportorvosi engedély szükséges. 

Bővebb tájékoztató a Felvételi eljárás rendje címszó alatt. 

0606 

Ágazat: optika 

Érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés: 

Fotográfus és fotótermék-kereskedő 

1 osztály 

0607 

Ágazat: rendészet és közszolgálat (Rendészeti ügyintéző) 

Az érettségi vizsgát követően egy tanév alatt Rendőr tiszthelyettes 

szakképesítés szerezhető a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban. 

Egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges. 

Képesség- és készségfelmérést tartunk. 

Kötelező kollégiumi bentlakás lakóhelytől függetlenül. 

Sajátos nevelési igényű tanulót nem veszünk fel. 

2 osztály 

A szakgimnáziumi képzések közös jellemzői: 
– a felvételi rangsorolás az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények 

alapján történik, 

– egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, kivéve a 

Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakgimnáziumi képzés estén, 

– angol vagy német nyelv oktatása. 
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2. Szakközépiskolai kínálat 

Tagozat kód Tanulmányi terület (szakképesítés megnevezése) 
Felvehető 

létszám 

0608 Elektronikai műszerész 1 osztály 

0609 Női szabó* 1 osztály 

0610 

Rendészeti őr 

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Képesség- és készségfelmérést tartunk. 

Sajátos nevelési igényű tanulót nem veszünk fel. 

1 osztály 

0611 Szociális gondozó és ápoló* 1 osztály 

0612 Villanyszerelő* 1 osztály 

* hiányszakma ösztöndíjjal 

A szakközépiskolai képzés közös jellemzői: 

– Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

– A felvétel feltétele az általános iskolai végzettség megléte. 

– A felvételi rangsorolás az általános iskolai 7. tanév végi és 8. tanév félévi tanulmányi 

eredményei alapján történik. 

– A tanulók gyakorlati képzése 9. évfolyamon az iskolai tanműhelyben történik. Sikeres 

szintvizsga után a nyári gyakorlat idejétől külső képzőhelyeken folyik (kivéve rendészeti őr). 

– A 9-11. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó és a szakmai elméleti és 

gyakorlati képzéssel a tanulók felkészülnek a komplex szakmai vizsgára. A szakmai vizsgával 

középfokú szakképesítést szerez a tanuló. 

– A 12-13. évfolyamon a Miskolci Szakképzési Centrum valamelyik tagintézményében két év 

alatt felkészülhet az érettségi vizsgára. Ebben a két évben csak közismereti tantárgyakat kell 

tanulni. 

– Angol vagy német nyelv oktatása. 
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A felvételi eljárás rendje 

Központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges.  

Pontszámítás 

A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi pontszámát kizárólag az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján számítjuk 

A sport tanulmányi terület kivételével: Az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam 

félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból: 

 magyar nyelv, 

 magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), 

 történelem, 

 idegen nyelv, 

 matematika (2-szeres súllyal). 

A maximális pontszám 60 pont. 

A sport tanulmányi terület esetén: az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi 

osztályzatainak összege a következő tantárgyakból: 

 magyar nyelv, 

 magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), 

 történelem, 

 idegen nyelv, 

 matematika, 

 testnevelés (2-szeres súllyal), 

 biológia (2-szeres súllyal). 

A maximális pontszám 90 pont. 

Amennyiben az SNI tanulónak valamelyik felvételi tárgyból nincs osztályzata, abban az esetben 

pontszámát a nem SNI tanulók maximális pontszámához viszonyítva, arányosítás útján állapítjuk 

meg.  

Képesség- és készségfelmérés 

A Sportedző, Rendészeti ügyintéző és a Rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál az általános 

állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát mérjük fel. 
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Rendészeti ügyintéző (rendészet és közszolgálat ágazat, tagozatkód: 0607) és a Rendészeti őr 
(tagozatkód: 0610) képzésre jelentkezők számára: 

 2018. február 26. (hétfő) 13 óra  

 Pótidőpont: 2018. március 5. (hétfő) 13 óra 

Sportedző (sport ágazat, tagozatkód: 0605) képzésre jelentkezők számára: 

 2018. február 27. (kedd) 13 óra 

 Pótidőpont: 2018. március 6. (kedd) 13 óra 

A képesség- és készségfelmérésre sportfelszerelést hozzanak magukkal a jelentkezők. 

Aki a felmérésen “nem megfelelt” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét elutasítjuk. A 

“megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a rangsorolásban. 

A rendészeti ügyintéző és a rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál a Képesség- és 

készségfelmérés “megfelelt” minősítése egyúttal a pályaalkalmassági feltételeknek való megfelelést 

is jelenti. 

Előírt gyakorlatok 

Sportedző: 

 Torna: 5 elemből önállóan összeállított 

 Atlétika: 4*18 m-es ingafutás időre 

 Helyből távolugrás: 3 kísérlet alapján a legjobb eredmény 

 Kézilabda: 4 m-ről labdapasszolás falhoz, 30 mp-es időintervallum 

 Kosárlabda: szlalom labdavezetés időre 

 Foci: szlalom labdavezetés időre 

Rendészeti ügyintéző, rendészeti őr: 

 Felülés 60 mp-es időtartamban 

 Helyből távolugrás 3 kísérlet alapján a legjobb eredmény 

 Ütemezett fekvőtámasz végrehajtása 

 4*10 m-es ingafutás időre 

 Függeszkedés, folyamatos tartás állmagasságban 

Felvételi rangsor megállapítása 

A rangsort a pontszám alapján állítjuk össze. 

A rangsorolás során az azonos pontszámot elérő tanulók közül az alábbi sorrend szerint előnyben 

kell részesíteni azt a tanulót,   
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1. akinek halmozottan hátrányos helyzete ismert 

2. akinek hátrányos helyzete ismert, 

3. azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Miskolcon 

található,  

4. akinek különleges helyzete ezt indokolja (A különleges helyzetet a tanuló a felvételi jegyzék 

összeállítását megelőzően igazolhatja.): 

a) akinek testvére szintén az iskola tanulója,  

b) akinek testvére tanulója volt az iskolának,  

c) akinek szülője az iskola dolgozója.  

Ha a fentiek alapján sem sikerül a rangsort egyértelműen megállapítani, az azonos pontszámú 

tanulók sorrendjét sorsolással döntjük el. 

SNI tanulók 

 A tanulmányi területekre hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek (kivéve a Rendészeti 

ügyintéző és a Rendészeti őr képzések). 

 Az SNI tanulókat integrált nevelésben és oktatásban tudjuk részesíteni és gyógypedagógus 

kollégánk vezetésével külön fejlesztő foglalkozások keretében segítjük fejlődésüket. 

Kollégium az iskola területén 

 Miskolc legnagyobb és legjobban felszerelt kollégiuma, szabadtéri sportpályájával, 

informatikai teremmel, 408 férőhellyel és 250 főt befogadó étteremmel várja a diákokat. 

 További információ: 

o honlap: http://www.szemere-kollegium.hu 

http://www.szemere-kollegium.hu/

