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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Iskolánk azoknak a tanulóknak nyújt kiváló lehetőséget, akik érdeklődnek a műszaki élet iránt, sokra becsülik az okos gépeket, a technikai berendezéseket, a 
közlekedés újdonságait, az automatizálás, a robotika varázslatos világát. Akinek jó a matematikai érzéke, fogékony a természettudományokra, a digitális eszközök 
használatára, vagy a közlekedés érdekességeire, itt megtalálja számítását. E mellett egyre nagyobb népszerűségnek örvend nyelvi előkészítő évfolyamunk, ahol 
a diákok heti 18 órában tanulják az angol nyelvet.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja és helyszíne: 2022. január 22. 10.00 óra, 5000 Szolnok, Baross utca 37. 

 

TECHNIKUM 

Tanulmányi 
terület 
kódja 

Ágazat Megszerezhető szakma 
Képzési 
idő (év) 

A tanulmányi területre benyújtott felvételi 
kérelmek rangsorolásának szempontjai 

Választható 
idegen 
nyelv 

Egyéb információ 

0311 Gépészet 
5 0715 10 05 
Gépésztechnikus 

5 

 Tanulmányi eredmények, valamint  
 magyar nyelv és matematika központi 

írásbeli eredménye alapján. 
Angol 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 

0312 Gépészet 
5 0715 10 06 
Gépgyártás-technológiai technikus 

5 

 Tanulmányi eredmények, valamint  
 magyar nyelv és matematika központi 

írásbeli eredménye alapján. 

Angol 
Német 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 

0313 
Közlekedés és 
szállítmányozás 

5 1041 15 05 
Közlekedésüzemvitel-ellátó 

5 

 Tanulmányi eredmények, valamint  
 magyar nyelv és matematika központi 

írásbeli eredménye alapján. 
Angol 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 

0300 
Specializált gép- és 
járműgyártás 

5 0714 19 12 
Mechatronikai technikus 

1+5 

 Tanulmányi eredmények, valamint  
 magyar nyelv és matematika központi 

írásbeli eredménye alapján. 
Angol 

 Nyelvi előkészítő 
évfolyammal indul. 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 

 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása: 
Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, beszédfogyatékos, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás- 
szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók fogadása. 

További lehetőségek:  

 A tanulók ösztöndíjat kapnak. 

 Kollégiumi ellátás igényelhető 

 Sportolási lehetőségek  

 Színes diákélet 

 Tehetséggondozás 

 Amatőr színtársulat 
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A hozott és szerzett pontok számítása 
 

Hozott pontok 

Maximálisan elérhető pontszám 100 pont 

Pontszámítás alapja 
A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi  

 magyar nyelv és irodalom 

 egy idegen nyelv 

 matematika 

 történelem 

 fizika 
tantárgyak osztályzatainak összege duplázva.  

Szerzett pontok 

Maximálisan elérhető pontszám 100 pont 

Pontszámítás alapja 
Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont szerezhető: magyar nyelvből 50 pont és matematikából 50 
pont. 

 
Felvételi pontszám meghatározása:  
 

A felvételi pontszám 
számítása 

Maximálisan elérhető pontszám 200 pont 

A hozott pontszám beszámítása 50 % 

A szerzett pontszám beszámítása 50 % 

Pontazonosság esetén 
Előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, s ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek 
hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek 
különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola szakmai programja szabályozza. Amennyiben 
még mindig fennáll a pontazonosság esete, a rangsor megállapításáról sorsolással kell dönteni. 

 

 

 


