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BEISKOLÁZÁSI TERV (2018/2019. TANÉV)
Az iskola rövid bemutatása:
Iskolánk több mint 125 éves múlttal rendelkező intézmény, amely az egykori 102. sz. Gábor
Áron Ipari Szakmunkásképző Intézet, illetve a 2005 és 2011 között fennálló Bolyai Farkas
Szakképző Iskola jogutódja. 2015-től, az Ózdi Szakképzési Centrum tagintézményeként, a
korábban szintén tagiskolai státusszal rendelkező Árpád Vezér Úti Szakiskolai
Tagintézménnyel összevonva működik tovább. Nappali tagozat mellett iskolánkban esti
tagozatos felnőttoktatás (2 év) is zajlik, amely munka mellett végezhető, ingyenes második
szakma megszerzésére is lehetőséget nyújt akár pályakezdők, akár munkanélküliek számára.
Lehetőséget nyújtunk továbbá szakképesítéssel rendelkezők részére, hogy 2 év alatt érettségi
bizonyítványhoz jussanak nappali tagozaton, az érettségizettek pedig választhatják technikus
képzéseinket. Az iskola részt vesz továbbá a Szakképzési Hídprogramban részszakképesítéshez juttatva a nyolc általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőket, valamint
az Arany János Kollégiumi Programban, melynek előkészítő évfolyamát követően lehetőség
van a szakgimnáziumi képzésekbe bekapcsolódni.
Nyílt napok az iskolában:
2017. november 7-9. (székhely), november 10. (telephely)
Választható képzéseink szakgimnáziumban
Tanulmányi
terület
kódja

Szakgimnáziumi
ágazati képzés 9.
évfolyamon

6001

Vendéglátóipar

6002

6003

Az érettségi vizsga
keretében
megszerezhető
szakképesítés(ek)
OKJ száma és
megnevezése

Érettségi végezettséghez
kötött ágazati
szakképesítés
megnevezése és OKJ
száma

Pincér (34 811
Vendéglátásszervező
03)
(54 811 01)
Gépészet
Gyártósori
Gépgyártástechnológiai
gépész (31 521
technikus (54 521 03)
10)
Arany János Kollégiumi Program (AJKP) előkészítő évfolyama
szakgimnáziumi ágazati képzésbe történő becsatlakozással

Képzési
idő
(év)*

Felvehető
tanulók
száma
(osztály/fő)

4+1

0,5 / 14

4+1

0,5 / 14

1+4+1

1 / 26

*A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama (ágazaton belül)

Az ágazatok bemutatása tanulmányi területek és szakképesítések szerint
6001
A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési, vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek
üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó

egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az
értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja,
reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot.
Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a
hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági‐, munka‐ és tűzvédelmi,
környezetvédelmi, higiénia, élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról. A pincér szakmát is adó
szakmai érettségit követő 13. évfolyam elvégzése után Vendéglátásszervező szakképesítés szerezhető.
6002
Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések
tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában. A
gyártósori gépész szakmát adó szakmai érettségit követő 13. évfolyam elvégzése után
Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés szerezhető. Utóbbi Szabóky Adolf szakképzési
ösztöndíjjal jár, a hagyományos forgácsolási ismeretek mellett a CNC szerszámgépek ismeretét is
elsajátítják a tanulók és lehetőségük van ezt követően, a 15. évfolyam keretein belül a CNC-gépkezelő
(35 521 01) szakképesítés-ráépülést is megszerezni, ahol szakmai elméleti téren CNC-programozást,
gyakorlaton pedig CNC esztergálást, marást és köszörülést tanulnak a diákok külső képzési helyszínen.
6003
Az előkészítő, 0. évfolyammal induló program célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által
alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél
lényegesen nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit és szakmát
adó szakgimnáziumi osztályunkban a legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekei. A
programban a partner középiskolai kollégium, számos kedvezményt (pl. étkezés, ruha, tanszerek,
kirándulások) nyújtva vállal felelősséget azért, hogy a program jól körülírt célcsoportjához tartozó,
meghatározott számú gyermeket - egy felkészítő munkát követően - szakgimnáziumba beiskolázzanak,
és az öt plusz egy éves program keretében nappali tagozatos osztályokban érettségi bizonyítványhoz
segítsék őket.
Az előkészítő évfolyam elvégzését követően a tanuló választhat és folytathatja tanulmányait a szakmai
érettségivel záruló, helyben meghirdetett szakgimnáziumi képzések közül Gépészet, vagy
Vendéglátóipar ágazatban, az ott megszerezhető szakmai érettségi és szakképesítések elérésével.
Az iskolánkban folyó képzés előnyei: a tanulók a 4 éves képzés során már 9. évfolyamtól kezdve
szakmai elméletet és gyakorlatot is tanulva a képzés végén érettségit és szakmát is szerezhetnek: A
Vendéglátóipar ágazatban az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítésként Pincér, az
érettségi végezettséghez kötött ágazati szakképesítésként Vendéglátásszervező szakmai bizonyítványt
szerezhetnek. Gépészet ágazatban az érettségi végezettséghez kötött ágazati szakképesítésként
Gyártósori gépész, Érettségi végezettséghez kötött ágazati szakképesítésként Gépgyártástechnológiai
technikus szakmai bizonyítványt szerezhetnek. Utóbbi birtokában a CNC-gépkezelő szakképesítésráépülés is megszerezhető.
A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:
Integrált felkészítés:
Általános felvételi eljárás:

alapfokú iskolai végzettség
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
20/2012. (VVIII. 31.) EMMI rendelet 25-45. §-ai, továbbá a
14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet 2017/2018. tanév rendjéről
mellékletében szerepeltek

A felvételi eljárás és rangsorolás rendje: Felvételi vizsgát nem tart az iskola. A tanulók rangsorolása és
felvétele az általános iskola 7. évfolyamának év végi, illetve a 8. évfolyam első félév végi osztályzatai,
valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok alapján történik.
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Részletes pontszámítás:
7. év végi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika
– 25 pont
8. félévi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika –
25 pont
Rangsorolás:
A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 50 pont)
összeadása után, csökkenő sorrendben. Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,
1. A törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek
2. Fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét iskolánk iránt, így előnyt élveznek a testvérek
is.
3. A műszaki irányultság szempontjából kulcsfontosságú a matematika és a fizika, így
harmadszorra ezt a pontszámot vesszük figyelembe
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esélyegyenlősége: Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői
vélemény alapján mentesül a valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól ezért nem
rendelkezik abból osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének
beszámításával.

Választható képzéseink szakközépiskolában (székhely)
Tanulmányi
terület kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító
száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók
száma (osztály/fő)

6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019

Asztalos
Eladó
Épület- és szerkezetlakatos
Fogadós
Hegesztő
Ipari gépész
Kőműves
Női szabó
Villanyszerelő

34 543 02
34 341 01
34 582 03
34 811 06
34 521 06
34 521 04
34 582 14
34 542 06
34 522 04

3
3
3
3
3
3
3
3
3

0,5 / 14
1 / 28
0,5 / 14
1 / 24
1 / 28
0,5 / 14
0,5 / 14
0,5 / 14
0,5 / 14

*A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

A megszerezhető szakképesítések bemutatása tanulmányi területek és kódok szerint
6011
Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása.
Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését
végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a
gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed. A
szakképesítés a 2017/2018. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjas!
6012
Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az
eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri
kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének
előkészítésében és lebonyolításában.
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6013
Az Épület- és szerkezetlakatos Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat,
csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények
szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi. A szakképesítés a
2017/2018. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjas!
6014
A fogadós legfontosabb feladata, a turizmusban résztvevő hazai és külföldről érkező vendégek,
fogadókban történő szakszerű kiszolgálása, ellátása, vendéglátóegységhez fűződő szervezési,
gazdálkodási, üzletviteli és marketing alapok ellátása, a vendégek fogadása, kiszolgálása, a fogadó
konyhájához és étterméhez fűződő alapvető vendéglátóipari tevékenységek-, továbbá a vendégek
programjainak szervezéséhez és lebonyolításához fűződő segítő tevékenység ellátása.
6015
A hegesztő fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos
vágására vagy egybe‐ olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével. A szakképesítés a 2017/2018.
tanévben Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjas, a munkaerőpiacon keresett hiányszakma!
6016
Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása, az üzemszerű
működésük biztosítása. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési feladatok,
beüzemelési és adminisztrációs tevékenységek végzése.
6017
A kőműves feladata a magas és mélyépítés, mely magába foglalja új épületek építését, régi épületek
felújítását és karbantartását. Főbb műveletek: falvésés, vakolat leverés, téglabekötés, téglafaragás,
habarcskeverés, falazás, vakolás, felületsimítás, betonozás. Munkájukat kézi szerszámokkal és
egyszerű gépekkel végzik. A szakképesítés a 2017/2018. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési
ösztöndíjas!
6018
A női szabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat‐ és méretes női ruházati termékek
gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása,
javítása. A szakképesítés a 2017/2018. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjas!
6019
Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó
berendezést, erősáramú‐ és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket,
villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket
javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló
berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték‐ és kiskábel hálózatot
épít, szerel, vezérlő‐ és szabályozókészüléket, berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését
betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen‐ és váltakozó áramú forgógépet,
transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart,
kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot,
tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, megfelelő
eszközök alkalmazásával. munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat
végez. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények
figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. A szakképesítés a 2017/2018. tanévben
Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjas!
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Az iskolánkban folyó képzés előnyei: a tanulók a 3 éves képzés során duális képzés keretében, a sikeres
szintvizsgát követően 10-11. évfolyamon külső gyakorlati helyeken – tanulószerződést kötve megismerkedhetnek a munkahelyi körülményekkel, több szakképesítés esetében jogosultak lehetnek
a Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra, a sikeres szakmai vizsgát követően pedig két év alatt, öt
helyett négy tantárgyas vizsgával pedig érettségi bizonyítványt is szerezhetnek.
A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:
Integrált felkészítés:
Általános felvételi eljárás:

alapfokú iskolai végzettség
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 25-45. §-ai, továbbá a 14/2017.
(VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről

A felvételi eljárás rendje: Felvételi vizsgát nem tart az iskola. A tanulók rangsorolása és felvétele az
általános iskola 7. évfolyamának év végi, illetve a 8. évfolyam első félév végi osztályzatai, valamint az
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok alapján történik.
Részletes pontszámítás:
7. év végi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika
– 25 pont
8. félévi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, fizika –
25 pont
Rangsorolás:
A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 50 pont)
összeadása után, csökkenő sorrendben. Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,
1. A törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek
2. Fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét iskolánk iránt, így előnyt élveznek a testvérek
is.
3. A műszaki irányultság szempontjából kulcsfontosságú a matematika és a fizika, így
harmadszorra ezt a pontszámot vesszük figyelembe
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esélyegyenlősége: Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői
vélemény alapján mentesül a valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól ezért nem
rendelkezik abból osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének
beszámításával.

Választható képzéseink szakközépiskolában (telephely)
Tanulmányi
terület kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító
száma

Képzési idő
(év)**

6011
Asztalos
34 543 02
3
6020
Cukrász
34 811 01
3
6021
Pincér
34 811 03
3
6022
Szakács
34 811 04
3
*A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

Felvehető tanulók
száma (osztály/fő)

0,5 / 14
1 / 24
1 / 24
1/ 24

A 2018/2019. tanévben az Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája Árpád Vezér Úti Telephelyén
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban cukrász, pincér és szakács szakma elsajátítására van
lehetősége az ide jelentkező tanulóknak. Az intézmény olyan tanulási és szakmai gyakorlati
környezetet biztosít az általános, a szakmai elméleti és a gyakorlati képzés során, ahol korszerű
ismereteket sajátíthatnak el jelenlegi és leendő tanulóink. Ennek helyszíne a jól felszerelt cukrász
tanüzemünk; pincér gyakorlati szaktantermünk és tankonyhánk. A nálunk tanulni kívánó tanulók angol
illetve német nyelvet tanulhatnak. A mai stabil, korszerű feltételekkel rendelkező képzési struktúra
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létrehozását számottevő fejlesztés és folyamatos innováció tette lehetővé. Az iskola szakmai
programja, a képzés irányultsága lehetővé teszi, hogy az iskola beiskolázási körzete mára jelentősen
kibővüljön nem csak a városi, hanem a vidéki tanulók vonatkozásában is. Az iskola alapfeladata a többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
szakmához juttatása.
A megszerezhető szakképesítések bemutatása
6020
A cukrász szakember a cukrászatban, cukrászüzemben, fagylaltozóban a termelési tevékenységeket
végzi, felelős a technológiai, higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni
- élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű táplálkozáshoz
mindjobban igazodó cukrászati terméket készíteni
- cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni
- cukorkészítményeket előállítni - bevonó anyagokat készíteni, felhasználni
- cukrászati félkész- és késztermékeket készíteni
- uzsonnasüteményeket készíteni
- teasüteményeket készíteni - kikészített süteményeket készíteni,
- hagyományőrző cukrászati termékeket eredeti technológiával készíteni
- nemzetközi trend szerint cukrászati termékeket készíteni
- fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni
- pohárkrémeket, készíteni - bonbonokat készíteni
- tányérdesszerteket készíteni
- alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni.
6021
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben
értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék
felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon
biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket,
italokat szolgál fel.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni
- az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és mennyiségi
átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában
- munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni
- felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a választékot,
ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni
- a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat
szakszerűen felszolgálni - megszervezni a saját munkáját
- a felszolgálandó ételek és italok minőségét, mennyiségét, hőmérsékletét, összetételét, az allergizáló
anyagokat figyelemmel kísérni
- számlákat készíteni - átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek
távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni
- HAACP dokumentációkat kitölteni - idegen nyelven rendelést felvenni
- környezetvédelmi előírásokat alkalmazni
6022
A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok
ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az
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elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben
és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó‐ipari egységekben, háztartásokban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani
- az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni
- felmérni a meglévő készletek mennyiségét - árut átvenni
- előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket,
eszközöket, kézi szerszámokat
- nyersanyagokat előkészíteni
- a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni
- különféle ételeket készíteni
- az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani,
- a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalni, díszíteni
- a maradványokat kezelni
- a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani
- feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni
- technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni
A felvétel feltétele:
Szükséges iskolai végzettség:
Integrált felkészítés:
Általános felvételi eljárás:

alapfokú iskolai végzettség
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 25-45. §-ai, továbbá a 14/2017.
(VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről

A felvételi eljárás rendje: Felvételi vizsgát nem tart az iskola. A tanulók rangsorolása és felvétele az
általános iskola 7. évfolyamának év végi, illetve a 8. évfolyam első félév végi osztályzatai, valamint az
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok alapján történik.
A rangsorolás alapja: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv, a matematika, a
földrajz, a biológia, a kémia és a fizika tantárgyak osztályzata. Felvételi pontként a jelzett tantárgyakból
a 7. év végén és a 8. félévkor szerzett osztályzatokat vesszük figyelembe. Mindhárom szakmánál
alapvető követelmény az egészségügyi alkalmasság.
Részletes pontszámítás:
7. év végi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem,
földrajz, biológia, kémia, fizika – 40 pont
8. félévi osztályzatok: magyar nyelv és irodalom (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem,
földrajz, biológia, kémia, fizika – 40 pont
Rangsorolás:
A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 80 pont)
összeadása után, csökkenő sorrendben. Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,
1. A törvényi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek
2. Fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét iskolánk iránt, így előnyt élveznek a testvérek
is.
3. A műszaki irányultság szempontjából kulcsfontosságú a matematika és a fizika, így
harmadszorra ezt a pontszámot vesszük figyelembe
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esélyegyenlősége: Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői
vélemény alapján mentesül a valamely felvételinél beszámítandó tantárgy értékelése alól ezért nem
rendelkezik abból osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének
beszámításával.
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Pályaválasztási felelősök:

Alabán Péter (székhely),
Kellerné Göcző Marianna (telephely)
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