
Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium 

SZÉKHELYINTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZAT 

 2023/2024. TANÉV - OM: 910003 001 

A felvételire vonatkozó jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

- 2020. évi 12/2020. (II.2.) Kormányrendelet a szakképzési törvény végrehajtásáról 

- 22/2022. (VII.29.) BM rendelet a 2022/23-as tanév rendjéről 

1. Induló osztályok 9. évfolyamon 

1.1. Technikumi képzés 

A 9-10. évfolyamon ágazati alapozó képzés folyik. A közismereti tantárgyak mellett elkezdődik a 

szakmai tantárgyak tanulása. A 11. évfolyamtól már a választott Szakmajegyzék szerinti szakmát 

tanulják. A 12. év végén a tanulók a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tesznek. A képzés 

befejezésekor tett szakmai vizsga egyben emelt szintű érettségi vizsgát is ad.  
A  9-13. évfolyamon a tanuló ösztöndíjban, a 11. évfolyamtól pedig - amennyiben a duális képzőhellyel 

szerződést köt - munkabérben részesül. 

A technikumi osztályokban oktatott idegen nyelv az angol. 

Képzési idő: 5 év 

Belső 

kód 

Képzé-

si idő 
Tanulmányi terület 

Oktatott 

idegen 

nyelv 

Egyéb jellemzők 
Felvehető 

létszám 

0001 5 év 

Elektronika és 

elektrotechnika 

ágazat 

angol 

Diákjaink biztos szakmai alapokat 

szereznek elektrotechnikai, elektroni-

kai és automatizálási területen. Jász-

berény Város szakképzési ösztöndíj 

programjában támogatott szakképesí-

tés. A Bosch és a ThyssenKrupp vál-

lalatokkal együtt valósul meg a duális 

képzés. 

Érettségi vizsga után megszerezhető 

szakképesítések: 

Automatikai technikus- gyártás-

technikai szakirány 

Automatizált gépek, berendezések és 

rendszerek szerelését, üzembe helye-

zését és karbantartását végzi. Képes 

pneumatikai, hidraulikai és PLC prog-

ramozói ismeretek birtokában vezér-

lési és szabályozási feladatok ellátásá-

ra is. 

Erősáramú elektrotechnikus 
Az üzemi energetikai hálózatok létesí-

tését, üzemeltetését, a villamosenergia-

gazdálkodás nyomon követését végző 

szakember. Feladatkörébe tartozik az 

alkalmazott irányítástechnikai, valamint 

hajtástechnikai installáció kezelése, 

összeállítása és üzemeltetése is. Oko-

sotthonok telepítésében és programo-

zásában is jártas.  
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Ipari informatikai technikus 

Feladata ipari környezetben a korsze-

rű számítástechnikai termék-, folya-

mat- és háttértámogatás biztosítása, a 

vezetékes és vezeték nélküli összeköt-

tetések kialakításának megtervezése, 

koordinálása és fenntartása, alapvető 

távközlési és hálózati rendszerek 

üzemeltetése. 

0002 5 év 
Informatika és 

távközlés ágazat 
angol 

Diákjaink alapos számítógép-

alkalmazói, programozói és karban-

tartói ismereteket szereznek, továbbá 

lehetőségük van iskolai keretek között 

a CISCO Akadémiánkon a világszerte 

elismert CCNA (hálózati és Cisco 

eszközkezelési ismeretek) oklevél 

megszerzésére is. 

Érettségi vizsga után megszerezhető 

szakképesítések: 

Informatikai rendszer-és alkal-

mazás-üzemeltető technikus 

Az adott cég munkatársaként helyben 

telepített, ill. felhőszolgáltatásként 

igénybe vett hálózati eszközök, szer-

verek, valamint alkalmazások össze-

hangolt működését biztosítja. 
Infokommunikációs hálózatépítő 

és -üzemeltető technikus 

Feladata a fizikai hálózatok telepítése 

és üzemeltetése. Részt vesz hálózat-

építési beruházásokban, kábelhálóza-

tok, kötések, rendezők telepítésében 

és végberendezések installálásában.  
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0003 5 év 

Gazdálkodás és 

menedzsment 

 ágazat 

angol 

 A képzések az irodai munkavégzés-

hez nélkülözhetetlen adminisztrációs, 

informatikai és gazdasági szakmai 

ismereteket nyújtanak a tanulók szá-

mára, ezáltal biztosítva a termelő, 

szolgáltató vállalatoknál és az állam-

igazgatási intézményekben fontos 

szerepet betöltő gazdasági és ügyvite-

li szakember utánpótlást. 

Érettségi vizsga után megszerezhető 

szakképesítések: 

Pénzügyi számviteli ügyintéző 

A gazdálkodó szervezetek gazdasági 

tevékenységével összefüggő részfel-

adatait önállóan végzi: könyvelési 

feladatokat lát el, számítógépes prog-

ramokat használ, nyilvántartások ve-

zetésében vesz részt, közreműködik 

egyes pénzügyi műveletek előkészíté-

sében és lebonyolításában. 
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Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

 Alkalmas a vállalkozás ügyviteli fel-

adatainak végrehajtására, közreműkö-

dik a számviteli és pénzügyi feladatok 

ellátásában, egyes részfeladatokat 

önállóan lát el. Kapcsolatot tart a 

munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve 

rendezvényeket, megbeszéléseket 

szervez. 

    
 

1.2. Gimnáziumi képzés 

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, valamint a kétszintű érettségi vizsgára 

és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő nevelés-oktatás folyik a kerettantervi követelményeknek 

megfelelően, emelt idegen nyelvi óraszámmal. 
   

Bel-

ső 

kód 

Képzé-

si idő 
Tanulmányi terület 

Oktatott 

idegen 

nyelv 

Egyéb jellemzők 
Felvehető 

létszám 

0004 4 év 
Négy évfolyamos 

gimnázium 

angol és 

német 

Általános tantervű gimnáziumi 

képzés, emelt idegen nyelvi óra-

számmal. 
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0005 4 év 
Katonai fakultációs 

gimnázium 

angol és 

német 

Általános tantervű gimnáziumi 

képzés. Fakultatív órakeretben a 

Honvéd Kadét Program szerinti, a 

katonai pályához szükséges isme-

retek oktatásával és fizikai felké-

szítéssel zajlik. 3,5 tanulmányi 

tanulmányi eredmény felett Béri 

Balogh Ádám honvéd kadét ösz-

töndíj. 
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0006 4 év 

Közbiztonsági fa-

kultációs 

gimnázium 

angol és 

német 

Általános tantervű gimnáziumi 

képzés. Fakultatív órakeretben a 

közbiztonsági pályához szükséges 

ismeretek oktatásával és fizikai 

felkészítéssel. 
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2. A felvételi rangsorok kialakítása 

A felvételi pontszámot az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei átlaga adja. 

Minden tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyak a kötelező érettségi tárgyak: magyar 

nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika.  

Gimnáziumi osztályokban még számításba vett tantárgyak: fizika, földrajz/természetismeret, kémia, 

biológia, informatika. A katonai és a közbiztonsági képzésben figyelembe vesszük a testnevelés ér-

demjegyet is. Ezen tarületeken a felvételnél kizáró ok a testnevelés tantárgyból való felmentés, to-

vábbá iskolaorvosi vizsgálat is szükséges. 

 

A technikumi osztályokban beszámítandók az ágazati képzéshez szükséges tantárgyak: 

- elektronika és elektrotechnika ágazat, illetve informatika és távközlés ágazat: fizika és infor-

matika 

- gazdálkodás és menedzsment ágazat: biológia, földrajz/természetismeret, informatika. 

Az elektronika és elektrotechnika ágazaton a felvétel feltétele a foglalkozás-egészségügyi alkalmas-

sági vizsgálaton való részvétel.  

3. Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanu-

lók felvétele 

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló 

esetében a jelentkezéskor csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanács-

adó szakértői véleményét. 

A technikumi képzésbe, valamint a négy évfolyamos gimnáziumi osztályba (0004) mozgásszervi 

fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő ta-

nulók is jelentkezhetnek. 

 

4. A felvételi eljárás ütemezése 

2023. 02. 22.:  A felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje a középiskolába. 

2023. 03. 17.:  Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása a középiskolában. 

2023. 03. 21-22.: A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2023. 04. 13.:  A végleges felvételi jegyzék továbbítása a Felvételi Központnak. 

2023. 04. 21.:  A Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a felvett tanulók névsorát. 

2023. 04. 28.:  A középiskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a je-

lentkezőknek és az általános iskoláknak. 

Március első hetében szóbeli elbeszélgetés történik a tanulókkal világnézeti kérdésekről 

előzetes értesítés alapján a szülőkkel együtt. Felvétel feltétele az iskola keresztény érték-

rendjének elfogadása.  

 



II. Jelentkezés a kollégiumba 

 
A kollégium az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik. A kollégista tanulók kötelesek el-

fogadni a katolikus egyház értékrendjét, jelképeit. Más, nem keresztény egyházhoz, vallási közös-

séghez tartozó tanulók vallási nézeteiket a kollégiumon belül nem terjeszthetik, sem szóban, sem 

írásban (pl.: plakátokkal), sem jelképekkel.  

A tanuló a kollégiumi felvételi kérőlap kitöltésével, annak szülői/gondviselői támogatása, jóváha-

gyása mellett jogviszonyt létesít: kollégiumi jogviszony. 

Kollégiumi jogviszony létesítésének igényét felvételi kérőlap kitöltésével jelzik a városban mű-

ködő középiskolák és szükség esetén az általános iskolák tanulói.  

Felvételi kérőlapot minden tanuló az intézmény titkárságán, vagy saját iskolájában kérhet. 

A kilencedikes tanulók a kérőlapokat az iskolába történő beiratkozáskor töltik ki.  

A felsőbb évesek a tanév végéig adják le kérelmüket. 

Egyéb rendkívüli esetben szeptember 30-ig van lehetőség a kollégiumi férőhely igénylésére. 

Szeptember 30-a után kollégiumi felvétel csak méltányossági alapon, egyedi elbírálás alapján tör-

ténik. 

A beadott igényeket az intézmény vezetője bírálja el, döntéséről a tanulót, kiskorú tanuló esetén a 

szülőt írásban értesíti. 

A tanuló felvételét - személyes indokainak figyelembevétele mellett (családi körülmények, szo-

ciális helyzet, lakóhely távolsága stb.) - egy tanévre tudjuk biztosítani, mely évente, szükség sze-

rint meghosszabbítható. 

A kollégiumi elhelyezés keretében csak a napi ötszöri étkezésért kell a tanulóknak fizetni. Ez alól 

kivételek a szakképzésben tandíjfizetésre kötelezett tanulók. Ők a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott feltételek szerint térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a kollégiumi elhelye-

zést. 

 

Melléklet: 

 

 Felvételi a középfokú iskolákban a 2022/2023. tanévben – 17-22. oldal: Sajátos nevelési igényű 

tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban 

 

 

További információk a: 

 https://sztj-tech.hu/  

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/felveteli_a_kozepfoku_isko

lakban_2022_2023 honlapokon találhatók. 

 

 

Jászberény, 2022. október 20. Halász Péter Sándor 

 igazgató 


