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Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! 

Tájékoztatónk célja, hogy megismertessük Önökkel az iskolánk felvételi rendszerét, 

és bepillantást nyújtsunk középiskolánk tagozatainak szakirányaiba. Bízunk benne, hogy 

tájékoztatónk felkelti érdeklődését iskolánk továbbtanulási lehetőségei iránt.  

Jelen tájékoztató tartalmazza a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor 

Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma 9. évfolyamára meghirdetett felvételi eljárás 

rendjét, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és 

helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését, a jelentkezők rangsorolásának módját, a 

sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkezőre vonatkozó speciális értékelési szabályokat. A felvételi tájékoztatóban közöljük 

azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül az iskolánk iránt érdeklődő tanulók 

választhatnak. 

 Az iskolába történő tanulói felvétel a mindenkori jogszabályok szerint lefolytatott 

felvételi eljárás keretében, vagy más iskolából a jogszabályi előírások alapján való átvétellel 

valósul meg. 

I. Általános műveltséget megalapozó ágazati képzés (9.-12. évfolyam) 

Feltételek: 

 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, 

 a Nkt.-nek megfelelő életkor, 

 a felvételről a tagintézmény-vezetője határozattal dönt, az eredményről a 

jelentkezők írásban értesítést kapnak, 

 Az iskola felvételi eljárásában szerezhető felvételi összpontszámnak 100%-át 

teszik ki a hozott pontok (7. év végi + 8. félévi osztályzatok összege), 

 azonos pontszám esetén előnyben részesül az iskolánk által szervezett 

versenyen eredményesen szereplő, illetve megyei vagy országos 

versenyeredménnyel rendelkező tanuló, halmozottan hátrányos helyzetű 

tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a 

tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, vagy akinek 

sajátos helyzete - sajátos nevelési igénye vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézsége, stb - ezt indokolja.  

 Általános egészségügyi feltételeknek való megfelelés. 
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Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakképzés (XL) 

 

0,5 osztály / 14 fő 

 

Tagozatkód: 0251 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Alkalmassági követelmények: nincs  

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző vagy 

 51 344 03 Vámügyintéző és 

 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv 

 

 

Felvételi döntés:  

A tanuló pontszáma az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

osztályzatai 

/magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika/ 

alapján kerülnek meghatározásra. 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54 841 11) szakképzésen 

folytathatják tanulmányaikat a tanulók. 
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Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakképzés (XL) 

 

0,5 osztály / 14 fő 

 

Tagozatkód: 0252 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Alkalmassági követelmények: nincs  

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 52 841 02 Váltókezelő 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv 

 

 

Felvételi döntés:  

A tanuló pontszáma az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

osztályzatai  

/magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika/ 

alapján kerülnek meghatározásra. 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Vasútforgalmi szolgálattevő (54 841 05) szakképzésen folytathatják 

tanulmányaikat a tanulók. 
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Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati szakképzés (XL) 

 

1 osztály / 28 fő 

 

Tagozatkód: 0253 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Alkalmassági követelmények: nincs  

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv 

 

 

Felvételi döntés:  

A tanuló pontszáma az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

osztályzatai 

 /magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika/ 

alapján kerülnek meghatározásra. 

 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Postai üzleti ügyintéző (54 841 09), szakképzésen folytathatják 

tanulmányaikat a tanulók.
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Közlekedésgépész ágazati szakképzés (XXII) 

 

1 osztály / 28 fő 

 

Tagozatkód: 0254 

Képzési idő: 4 év 

Szükséges iskolai végzettség: befejezett általános iskola 

Alkalmassági követelmények: nincs  

A tanulmányokat záró vizsga: szakmai érettségi vizsga 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

 31 521 12 Jármű- és gépszerelő és 

 32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép 

kezelője 

 [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 

 szakmairány] 

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv 

 

Felvételi döntés:  

A tanuló pontszáma az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

osztályzatai 

/magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika/ 

alapján kerülnek meghatározásra. 

 

A szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 éves 

 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54 525 13) szakképzésen 

folytathatják tanulmányaikat a tanulók.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. Fontosabb időpontok 

 

2. Az érdeklődők számára 2016. november 25-én és 2017. január 6-án NYÍLT NAP 

keretében biztosítunk lehetőséget iskolánk megismeréséhez. A 9. órakor kezdődő 

rendezvényen a partnercégeink (MÁV, ÉMKK, Magyar Posta) képviselőivel közös 

tájékoztatót tartunk, melyet az intézmény megtekintése követ. 

 

3. SNI és BTMn tanulók ellátása 

Iskolánkban lehetőség nyílik integrált formában a sajátos nevelési igényű (SNI) és 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel (BTMn) küzdő tanulók ellátására. Az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják az SNI 

vagy BTMn státuszról szóló érvényes szakértői véleményt. A tanuló pontszáma az általános 

iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatai /magyar nyelv és irodalom, 

történelem, idegen nyelv, matematika, informatika/ alapján kerülnek meghatározásra. 

Tantárgyi mentesség esetén földrajz, biológia, fizika, kémia tantárgyak beszámítására van 

lehetőség ebben a sorrendben. Mentesség esetén kérjük a jelentkezési lapon tüntessék fel a 

póttantárgy eredményeit is.  

 

 

 

2017. február 15. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok 

első példányát pedig a Hivatalnak.  

2017. március 10. 
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra 

hozatala 

2017. március 16–17. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 

az általános iskolában. 

2017. március 23. 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2017. április 26. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák 

megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

2017. június 22. ; 8.00 - 12.00 
Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola 

igazgatója által meghatározott időben. 
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4. A felvételi döntés és jogorvoslat 

A felvételről vagy az elutasításról 2017. április 26-ig írásban értesítjük a tanulókat és 

szüleiket az általános felvételi eljárás keretében. A jelentkezés elutasítása esetén az Nkt. 37. § 

(3) bekezdése alapján a döntés ellen a jelentkező, illetve szülője jogorvoslattal élhet. A 

jogorvoslati eljárást megindító kérelmet a mindenkor érvényes feltételek mellett annak az 

iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért 

egyet.  

 

5. Előnyben részesítés 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél 

előnyben részesítjük az iskolánk által szervezett versenyen eredményesen szereplő, illetve 

megyei vagy országos versenyeredménnyel rendelkező tanulót, ezt követően a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye Miskolc vonzáskörzetében található, illetve akinek sajátos 

helyzete azt indokolja. A sajátos helyzetűnek számít az, aki szociálisan hátrányos helyzetű 

társadalmi csoport tagja (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló és a Nkt. 

meghatározásaival összhangban kell igazolni, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat 

igazolása szükséges); közeli hozzátartozója az intézmény tanulója; legalább az egyik szülője 

Miskolc város valamelyik intézményében közalkalmazott (munkáltatói igazolással), SNI vagy 

BTMn érvényes szakértői véleménnyel rendelkezik. Az előnyök megadása a fenti sorrendben 

történik. A szempontok meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia, az ideiglenes jegyzék 

nyilvánosságra hozása után. 

 

6. A tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételei 

A tanulói jogviszony akkor jön létre, ha a felvételi döntés alapján a tanuló beiratkozik. A 

beiratkozás napja: 2017. június 22. 8.00-12.00.  

7. Kollégiumi férőhely biztosítása 

Az iskolánkba beiratkozottak számára kollégiumi elhelyezésre a város kollégiumaiban van 

lehetőség. 
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8. Jogszabályok 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait 

meghatározó legfontosabb jogszabályok:  

- 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

- 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről, amely tartalmazza az 

aktuális határidőket.  

9. Általános tájékoztató adatok 

A tagintézmény OM azonosító száma: 203060 

Cím: 3532 Miskolc, Rácz Ádám út 54-56. 

Telefonszámok: +36 (46) 531-517  

Telefax: +36 (46) 530-414 

E-mail: baross.miskolc@upcmail.hu 

Honlap: www.barossg-misk.sulinet.hu 

Tagintézmény-vezető: Kovács János 

Beiskolázási felelős: Gál Lajos (általános képzési tagintézmény-vezető helyettes) 

 

 

 

P á l y a v á l a s z t á s i  d ö n t é s ü k h ö z  s o k  s i k e r t  k í v á n o k !  

Kovács János  

tagintézmény-vezető 


