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GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

A 2019-2020. tanévben az alábbi osztályokat indítjuk: 
 

Általános tantervű négy évfolyamos gimnáziumi osztály 

Osztályok Kód 
Felvehető 
osztály(ok) Fő 

Általános tantervű 0001 2 60 

 

Felvételi eljárás: 
 - a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye  

- az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye az alábbi 

tantárgyakból: 

 Magyar nyelv 

 Magyar irodalom 

 Matematika 

 Történelem 

 Idegen nyelv 

 Fizika 

 Kémia 

 Biológia 

 Földrajz 

 Szabadon választott tárgy 

Elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

Központi írásbeli felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám: 100 pont 

Elérhető maximális pontszám: 200 pont 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel az összes tantárgyi jegyet. 



 
A képzés rövid jellemzése:  

Az idegen nyelvekből a gyerekek az angolt vagy a németet választhatják, de lehetőség 

van még a latin és az orosz nyelv tanulására is. Modern számítógépes park és szakkörök 

segítik a felkészítő munkát, melyet sokrétű sportolási lehetőség egészít ki az egészséges, 

kiegyensúlyozott személyiség kialakítására törekedve. 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési lapok beadási határideje: 2018. 

december 8. 

Nyílt napok: 2018. november 20.-21. (kedd/szerda) 0900-1130-ig. 

Felvételi eljárás: Központi írásbeli vizsga: 2019. január 19. (szombat) 1000 

Pótló központi írásbeli vizsga: 2019. január 24. (csütörtök) 1400 

Az SNI tanulók esetében biztosítjuk a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 51§ 5. 
pontjában előírtakat. 

A szakértői vélemény alapján a tanuló részére a felvételi vizsgán biztosítjuk: 

 a hosszabb felkészülési időt,  

 az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, 

 felmentést a vizsga meghatározott részeinek értékelése alól. 

 
SZAKGIMNÁZIUM 

 

Kód Ágazat Képzési 
idő 

Felvehető Fő 

0002 Rendészet és közszolgálat 4+1 év 1 osztály 16 

 

A képzés rövid jellemzése: 

Rendészet és közszolgálat ágazat: a 9.-12. évfolyamon az ágazati szakképzési 

kerettantervnek megfelelően szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A szakmai 

érettségi vizsgát követően a 13. évfolyamon az ágazathoz tartozó szakképesítés komplex 

szakmai vizsgájára történő felkészítés zajlik közszolgálati ügyintéző szakmában. 

Választható idegen nyelv: angol vagy német nyelv. 

A diákok az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanulhatnak rendészeti 

szakközépiskolában (az általánostól eltérően rövidebb ideig, 1,5 évig) vagy a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán lévő szakokon. A rendészeti 

szakközépiskolában szerzett sikeres szakmai vizsga után rendőr tiszthelyettes 

szakképesítést szerezhetnek. 

 

 

 



Felvételi eljárás:  
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye  

- az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye az 
alábbi tantárgyakból: 

 Magyar nyelv 

 Magyar irodalom 

 Matematika 

 Történelem 

 Idegen nyelv 

 Fizika 

 Kémia 

 Biológia 

 Földrajz 

 Szabadon választott tárgy 
 

- egészségügyi alkalmasság 
- testnevelési-pályaalkalmassági vizsga 

Tantárgyak alapján elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

Központi írásbeli felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

Elérhető maximális pontszám: 200 pont 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel az összes tantárgyi jegyet, és csatoljanak egy 

jelentkezési lapot a testnevelési alkalmassági vizsgára is. /Űrlap az iskola honlapjáról 

letölthető/ 

A testnevelési alkalmassági vizsga követelményei: 
- Karhajlítás (vállszéles támasz előre néző újjak, 90°-os karhajlítás és teljes nyújtás) 30 

mp alatt  
o Fiú 20 ismétlés 
o Lány 15 ismétlés 

- Felülés (bordásfal 3-ik fokába akasztott láb, 90°-ban behajlított térd, tarkón összefogott 
kéz, minden felülésnél a könyök érinti a térdet) 60 mp alatt  
o Fiú 45 ismétlés 
o Lány 35 ismétlés 

- Törzsemelés (hason fekvésben a bordásfal alsó fokába beakasztott láb, tarkón 
összefűzött kéz és minden emelés alatt a könyök összeér az arc előtt) 60 mp alatt 
o Fiú 55 ismétlés 
o Lány 45 ismétlés 

- Ingafutás (egymástól 10m-re húzott vonal között négyszer futás oda-vissza, lábbal 
mindig érintve a vonalat) 4x10m 
o Fiú 10,5 mp 
o Lány 11,5 mp 

- Kötélmászás (állásból indulva mászókulcsolással a kötél tetején levő csomó 
megérintésével) 
o Fiú 12 mp 
o Lány időhatár nélkül 

Minden próba esetében a meghatározott szintek a minimumot jelentik. Alkalmatlan az a 
jelentkező, aki egytől több próbát nem teljesít a meghatározott minimumnál jobban. 

Az alkalmassági vizsgán „alkalmatlan” minősítést kapott tanuló nem nyerhet felvételt a 
képzésbe. 



A központi felvételi írásbeli vizsgára a jelentkezési lapok beadási határideje:  
2018. december 7. 

 
Felvételi eljárás:  
Írásbeli vizsga időpontja:  

2019. január 19. (szombat) 1000 

Testnevelési alkalmassági vizsga:  

2019. január 19. (szombat) az írásbeli vizsgát követően. 

Pótló írásbeli felvételi vizsga:  

2019. január 24. (csütörtök) 1400. 

Nyílt napok: 2018. november 20-21. (kedd/szerda) 0900-1130-ig.  

Az SNI tanulók esetében biztosítjuk a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 51§ 5. 
pontjában előírtakat. 

A szakértői vélemény alapján a tanuló részére a felvételi vizsgán biztosítjuk: 

 a hosszabb felkészülési időt,  

 az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, 

 felmentést a vizsga meghatározott részeinek értékelése alól. 

 

Kollégiumi férőhely valamennyi képzéstípusban igényelhető. 

 

Egyéb információk: 

 2018. november 8-én 1600-tól tájékoztató szülői értekezlet és az iskola 
bemutatása az érdeklődő 8. osztályos szülőknek (Heves, Dobó út 29.) 

 

 Az iskolában heti 2 óra kötelező hittan foglalkozás van. A tanulók református és római 
katolikus hittan között választhatnak. 

 A tanulók részt vehetnek a színjátszó kör munkájában, az iskolaújság és az 
iskolarádió műsorainak szerkesztésében. 

 Az iskolai sportkörökben minden tanuló számára biztosított a délutáni sportolási 
lehetőség, kiemelten kézilabda, atlétika és tollaslabda szakosztályokban.  

 Aktív diákélet folyik az iskolában, melynek keretében sok színes programmal bővül 
az iskolánk élete: diáknapok, Eötvös-nap, Csendes nap stb. 

 

Saját anyagi hozzájárulás mellett: 

 Az iskola lehetőséget biztosít cserekapcsolat révén hollandiai, angliai és 
németországi tanulmányútra. 

  Iskolánk kapcsolatban áll továbbá egy erdélyi és egy lengyel középiskolával, a velük 
folytatott évenkénti találkozások nemcsak a nyelvtanulást segítik, hanem rengeteg 
pozitív élménnyel, barátságokkal gazdagítják a diákokat. 

 Minden évben sítábort is szervezünk a környező országok egyikébe. 



 Iskolánk az idei tanévtől nyelvvizsgahelyként is működik, így helyben tehető 
nyelvvizsga angol és német nyelvből. Lehetőség van az iskola által szervezett 
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokon is részt venni. 

 Az iskola valamennyi tanulójának kell alapszinten számítástechnikai ismereteket 
tanulni. Mivel iskolánk nemzetközi ECDL vizsgaközpont, lehetőség van helyben 
ECDL vizsga letételére. 

 A tanulóknak lehetősége van az iskola szervezésében „A” és „B” kategóriájú 
gépkocsivezetői engedély megszerzésére saját költségen.  

 
SZAKGIMNÁZIUM 

 

Kód Ágazat Képzési 
idő 

Felvehető Fő 

 
0003 

 

 
Agrárgépész ágazat 

 

 
4+1 év 

 
1 osztály 16 

 

 

A képzés rövid jellemzése: 
 A 9-12. évfolyamon az ágazati szakképzési kerettantervnek megfelelően szakmai elméleti 
és gyakorlati oktatás folyik. A szakmai érettségi vizsgát követően a 13. évfolyamon az 
ágazathoz tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés zajlik 
mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában. 
Választható idegen nyelvek: angol vagy német nyelv. 
 

Felvételi eljárás: 

- az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye az 
alábbi tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 100 pont) 
o Magyar nyelv 
o Magyar irodalom 
o Matematika 
o Történelem 
o Idegen nyelv 
o Fizika 
o Kémia 
o Biológia 
o Földrajz 
o Szabadon választott tárgy 

- egészségügyi alkalmasság (szakmai és vizsgakövetelmények szerint) 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel az összes tantárgyi jegyet! 
 

Nyílt nap az agrárgépész ágazati képzésben: 2018. november 14. (szerda) 900 - 1100 

2018. november 8-én 1600-tól tájékoztató szülői értekezlet és az iskola bemutatása az 
érdeklődő 8. osztályos szülőknek (Heves, Dobó út 29.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÖZÉPISKOLA 

A képzés rövid jellemzése: 
Az új típusú szakközépiskola 9-11. szakképzési évfolyamán a közismereti oktatással 
párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Felkészít az adott 
szakképesítés komplex szakmai vizsgájára. A hároméves szakmai képzést és a komplex 
szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési lehetőséget nyújt az érettségi 
megszerzéséhez egy kétéves, érettségire felkészítő képzés keretében. A képzésbe alapfokú 
iskolai végzettséggel lehet bekapcsolódni. 
Felvételi eljárás: 

- az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye az 
alábbi tantárgyakból (elérhető maximális pontszám: 100 pont) 
o Magyar nyelv 
o Magyar irodalom 
o Matematika 
o Történelem 
o Idegen nyelv 
o Fizika 
o Kémia 
o Biológia 
o Földrajz 
o Szabadon választott tárgy 

- egészségügyi alkalmasság (szakmai és vizsgakövetelmények szerint) 
- az abroncsgyártó és a cukrász szakmát választó tanulóknak ezen kívül 

pályaalkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük. 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel az összes tantárgy jegyet! 

Választható szakképesítések: 

Kód Szakképesítések 
Felvehető 
létszám: 

0004 34 543 01 – abroncsgyártó 12 fő 
0005 34 811 01 – cukrász 16 fő 
0006 34 341 01 – eladó 16 fő 
0007 34 582 03 – épület- és szerkezetlakatos 16 fő 
0008 34 582 14 – kőműves 16 fő 
0009 34 521 08 – mezőgazdasági gépész 12 fő 
0010 34 542 06 – női szabó 12 fő 

 

Nyílt nap a képzésben: 
2018. november 13. (kedd) 900 - 1100 

2018. november 8-én 1600-tól tájékoztató szülői értekezlet és az iskola bemutatása az 
érdeklődő 8. osztályos szülőknek (Heves, Dobó út 29.) 
 
Az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok várható időpontja május hónap vége, az 

időpontról és a pályaalkalmassági követelményekről a jelentkezőket írásban tájékoztatjuk. 

Az előzetesen felvételt nyert, de a választott szakmára orvosilag nem alkalmas tanulók 
részére az iskola képzési rendszerében más szakmában továbbtanulási lehetőséget 
biztosítunk. 
Kollégiumi férőhely igényelhető. 

A jelentkezési lapon a megpályázott szakképesítés kódját kérjük feltüntetni! 
Csak megfelelő számú jelentkező esetén indulhatnak a meghirdetett képzések. 



 

Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat 

2018/2019. tanév 

Tájékoztatjuk 8. évfolyamos jelentkezőinket, hogy a szakközépiskolai illetve szakgimnáziumi 
ágazati szakképzéseinkre felvételt csak az a tanuló nyerhet, aki az egészségügyi, illetve a 

pályaalkalmassági vizsgálaton részt vesz és a követelményeknek megfelel. 
Amennyiben a tanuló nem felel meg az alkalmassági követelményeknek, felvétele 
elutasításra kerül! 
Tagozat 

kódja 

Tanulmányi 
terület 

Képzési 
idő/év 

Felvehető 
létszám 

Egészségügyi 
alkalmassági 
követelmény 

Pálya-

alkalmassági 
követelmény 

Szakgimnáziumi képzés 

0002 
XXXVIII. 

Rendészet és 
közszolgálat ágazat 

4+1 16 Van Van 

0003 
XXXI.  

Agrár gépész 

ágazat 

4+1 16 Van Nincs 

Szakközépiskolai képzés 

(korábbi szakiskola) 

0004 
34 543 01 

Abroncsgyártó 
3 12 Van Van 

0005 34 811 01 

Cukrász 
3 16 Van 

Van 

0006 34 341 01 

Eladó 
3 16 Van 

Nincs 

0007 34 582 03 

Épület- és 
szerkezetlakatos 

3 16 Van 

 

Nincs 

0008 
34 582 14 

Kőműves 
3 16 Van Nincs 

0009 

34 521 08 

Mezőgazdasági 
gépész 

3 12 Van Nincs 

0010 
34 542 06  

Női szabó 
3 12 Van Nincs 

0011 
34 541 05 

Pék 
3 16 Van Nincs 

 

 



 

1. Egészségügyi alkalmasság 

Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a 
szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai 
állapota alapján képes a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a 
szakmai vizsgára való felkészülésre. 
A felvételt nyert tanulókat kiértesítjük az egészségügyi vizsgálat pontos időpontjairól, 
melyeket iskolánk honlapján is közzéteszünk. 

Helyszín: 

Eötvös József Református Oktatási Központ orvosi szobája. 

3360 Heves, Dobó út 29. 

2. Pályaalkalmasság 

Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a 
szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel 
tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott 
tevékenység, foglalkozás ellátására. 
A legfontosabb pályaalkalmassági követelményeket a melléklet tartalmazza. A vizsgálaton 
ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével történik a tanulók ellenőrzése. 
A felvételt nyert tanulókat kiértesítjük a pályaalkalmassági vizsgálat pontos időpontjairól, 
melyeket iskolánk honlapján is közzéteszünk. 

Helyszín: 

Eötvös József Református Oktatási Központ  

3360 Heves, Dobó út 29. 

A vizsgálatot a szakképző iskola pedagógusai végzik. 

 



 

Melléklet: Pályaalkalmassági követelmények 

Valamennyi szakmára érvényes 

követelmények 
Abroncsgyártó Cukrász Közszolgálati ügyintéző 

Szakmai készség 

 Beszédkészség 

 Elemi számolási készség 

 Elemi szintű számítógép 
használat 

 Információforrások kezelése 

 Olvasott szöveg megértése 

 Logikai 

összefüggések 
megértése 

 Mennyiségérzék  Logikai összefüggések 
megértése 

 Kooperatív 
munkavégzés 

Személyes kompetenciák 

 Állóképesség, terhelhetőség 

 Döntésképesség 

 Elhivatottság 

 Fejlődőképesség 

 Felelősségtudat 
 Megbízhatóság 

 Mozgáskoordináció (testi 
ügyesség) 

 Önállóság 

 Önfejlesztés 

 Pontosság 

 Rátermettség 

 Szabálykövetés 

 Szervezőkészség 

 Szorgalom, igyekezet 

 

 

 Számítástechnikai 
alapismeretek 

 Hatékony 
kommunikáció 

 

 Ízérzékelés 

 Kézügyesség 

 Szaglás 

 Aktív hallgatás 

 Hatékony 
kommunikáció 

 Külső megjelenés 

 Önfegyelem 

 



Társas kompetenciák 

 Együttműködő-készség 

 Határozottság 

 Irányítási készség 

 Irányíthatóság 

 Kapcsolatteremtő-képesség 

 Kompromisszumkészség 

 Közérthetőség 

 Motiválhatóság 

 Nyelvi magabiztosság 

 Rugalmasság 

 Visszacsatolási készség 

 Konfliktusmegoldó-

képesség 

 Meggyőzőkészség 

 

 Konfliktusmegoldó 
képesség 

 Udvariasság 

 Hatékony kérdezés 
készsége 

 Konfliktusmegoldó-

képesség 

 Meggyőzőkészség 

 Udvariasság 

Módszerkompetenciák 

 A környezet tisztántartása 

 Áttekintő képesség 

 Elemző gondolkodás 

 Gyakorlatias 

feladatértelmezés 

 Harmóniára és esztétikára 
való törekvés 

 Helyzetfelismerés 

 Információgyűjtés 

 Körültekintés, 
elővigyázatosság 

 Logikus gondolkodás 

 Problémamegoldás, 
hibaelhárítás 

 Rendszerező képesség 

 Tervezési képesség 

 Ismeretek helyén 
való alkalmazása 

 Lényegfelismerés 

 Kreativitás 

 Új ötletek, 
megoldások 
kipróbálása 

 Figyelem-

összpontosítás 

 Körültekintés 

 Elővigyázatosság 

 


