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SZAKISKOLA 

ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 

 

 

KÖZÉPISKOLAI BEISKOLÁZÁS 
 
 
 

A középfokú iskolába jelentkezés rendjét és a felvételi 

eljárás szabályait meghatározó jogszabályok: 
 

 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CLXXXVII.. tv. a szakképzésről 

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

 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 

 
 
 

Nyílt napok: 

2021. 11. 09.-től 2021. 11. 24-ig 
 

Pályaorientációs nap: 

2021. 11. 25. 
 

  

 

Iskolánk OM azonosító száma: 203493 
 
 
 

  



 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA  9-11. évfolyam 

 

A felvétel feltétele: 
 

Szükséges iskolai végzettség:  általános iskola 
 

Felvételi követelmény:         egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 
 

Integrált felkészítés:               A tanulmányi területre mozgásszervi, hallás (nagyothalló),  

beszéd és autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

Általános felvételi eljárás:        20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI rendelet  26-47.  §-ai,  

továbbá a13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete 

alapján 
 

Felvétel:                    a tanulmányi eredmények alapján 

 
 

 

 

Szakma 

azonosító 

száma 

Ágazat 

megnevezése 

Szakma 

megnevezése 

A szakma 

szakma 

iránya 

Tagozatkód 
Képzési 

idő/év 

Felvehető 

létszám 

/fő 

407230803 
Fa és bútoripar 

ágazat 
Kárpitos - 0010 3 10 

407230801 
Fa és bútoripar 

ágazat 
Asztalos - 0011 3 10 

407210511 Élelmiszeripar Pék - 0012 3 10 

407210512 Élelmiszeripar Pék-cukrász - 0013 3 10 

407231603 Kreatív Divatszabó Férfiszabó 0014 3 10 

407231603 Kreatív Divatszabó Női szabó 0014 3 10 

 

 
  



 

DOBBANTÓ PROGRAM SZERINTI OKTATÁS 

 

A felvétel feltétele: 

 

A Dobbantó programban való részvétel feltételei: A Dobbantó programban az vehet részt, 

aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú (általános iskolai) végzettséggel nem 

rendelkezik. 

 

Integrált felkészítés: A tanulmányi felkészítés keretén belül mozgásszervi fogyatékos, hallás 
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdő fiatalok is jelentkezhetnek.  

 

 

 

MŰHELYISKOLA 

 

A felvétel feltétele: 
 

Szükséges iskolai végzettség: az általános iskola (alapfokú iskolai végzettség) vagy Dobbantó 

program elvégzése 
 

Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 
 

 

Szakma 

azonosító száma 

Ágazat 

megnevezése 

Részszakma 

megnevezése 

FEOR –

szzám 

Képzési 

idő/év 

 

Felvehető 

létszám 

/fő 

407151007 
Gépészet 

ágazat 
fémipari 

gyártáselőkészítő 
8152 3 15 



 

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK 

 

Előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (rész-szakképesítés) 

 
A felvétel feltétele: 
 

Szükséges iskolai végzettség:  általános iskola 
 

Integrált felkészítés: A  tanulmányi  területre a tanulásban akadályozott tanulók 

mellett halmozottan (látás, mozgás, hallás) sérült fiatalok is 

jelentkezhetnek. 
 

Általános felvételi eljárás: 20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI rendelet  26-45.  §-ai,  továbbá  

a12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján 
 

Felvétel során szükséges: A felvétel kizárólag sajátos nevelési igényt megállapító 

szakértői bizottság véleménye alapján 

 

Ágazat 
megnevezése 

Képzés megnevezése 
Tagozat

kód 

Képzési 

idő (év) 
Felvehető 
létszám /fő 

Informatikai és 

távközlési ágazat 

számítógépes adatrögzítő 

szakmairány 
0021 1+2 13 

Kereskedelmi ágazat élelmiszer eladó szakmairány 0022 1+2 13 

Kreatív ágazat 
kézi könyvkötő 

szakmairány 
0023 1+2 13 

Építőipari ágazat szobafestő szakmairány 0024 1+2 13 

Élelmiszeripari ágazat 
keksz és ostyakészítő 

szakmairány 
0025 1+2 13 

Turizmus-vendéglátás 

ágazat 

cukrászsegéd 

szakmairány 
0026 1+2 13 

 

Előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos szakiskolai képzés (szakképesítés) 

 

Szükséges iskolai végzettség:  általános iskola 
 

Integrált felkészítés: A  tanulmányi  területre a tanulásban akadályozott tanulók 

mellett halmozottan (látás, mozgás, hallás) sérült fiatalok is 

jelentkezhetnek. 
 

Általános felvételi eljárás: 20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI rendelet  26-45.  §-ai,  továbbá  

a12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján 
 

Felvétel során szükséges: A felvétel kizárólag sajátos nevelési igényt megállapító 

szakértői bizottság véleménye alapján 
 

Ágazat/tanulm
ányi terület 

megnevezése 
Képzés megnevezése 

Tagozat
kód 

Képzési 

idő 

(év) 

Felvehető 
létszám /fő 

Művészet ágazat 
népi kézműves/ 

szőnyegszövő szakmairány 
0027 1+4 13 

Építőipari ágazat 
festő – mázoló-tapétázó 

szakmairány 
0028 1+4 13 

 
  



 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI 

OSZTÁLYOK 

 

A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai: A nevelés-oktatás célja A nevelés-

oktatás célja az életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a 

gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető 

munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához 

szükséges kompetenciák, magatartásformák kialakítása, a munkaerőpiaci       (gyakorlati) 

képzés sikerének megalapozása. A tanuló megismeri a munkaerőpiaci  (gyakorlati)  

munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és tevékenységek elsajátításának 

megkezdésére. 

 

Készségfejlesztő iskola 11-12. gyakorlati évfolyamai: az életkezdéshez való felkészülést, a 
munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását 
célzó munkaerőpiaci évfolyamok (mezőgazdaság, ügyvitel, népi kézműves, élelmiszeripar) 
területen. 
 

 

Képzés típusa Tagozatkód 
Képzési idő 

(év) 
Felvehető létszám 

/fő 

Készségfejlesztő iskola 0030 4 9 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  33. § 
 

(3) Amennyiben  a  sajátos  nevelési  igényű,  valamint  a  beilleszkedési,  

tanulási,  magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az  Nkt. 51.  §  

(5)  bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz  csatolnia  kell  az  

erre  vonatkozó  kérelmet, valamint a  szakértői bizottság véleményét. Az  

igazgató a  kérelemről döntését  határozat formájában hozza  meg.  Az  igazgató 

döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, 

megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a 

munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli 

felmentésről. 

 

  



 

Határidők 
Feladatok 

 

 
2021. szeptember 30. 

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 

hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek 

meghatározási formáját. 

 

 

2021. október 20. 

 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell 

hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

 

 
2021. október 29. 

 
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

 

 
 

2022. február 18. . 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig 

a Felvételi Központnak. 

 

 

2022. március 16. 

 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

 

 

2022. március 21–22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában.(Megküldése a Hivatalnak 2022. 03.23.) 

(Kérjük a módosítást iskolánkban a titkárságon is jelezni.) 

 

 
2022. április 29.. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről 

vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak. 

 

 

2022. június 1. 

 

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál. 

 
2022. június 22-23-24. 

800-1200 

 

Beiratkozás a Martin János Szakképző Iskola,  

Szakiskola  és Készségfejlesztő Iskolába. 



  

A jelentkezés módja: 
 
 

A felvételi kérelem benyújtása a központilag kiadott, és az általános iskoláknak a 

Hivatal által megküldött jelentkezési lapon történik. 

A jelentkezési laphoz csatolni kell : 

   a szakértői véleményt 

 a szakértői véleménnyel egybehangzó szülő által írt kérvényt (milyen kedvezményt 

szeretne igénybe venni) 

A szülő kérelméről az intézmény igazgatója jogosult dönteni. 
 
 
 

 

 A tanulókat, a hozott eredményei alapján rangsorol juk.  
 

Az azonos eredményt elért  tanulók közül előnyben részesítjük:  
 

 

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

40. § (3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni 

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

tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges 

helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. 
 

 

   a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges), 

   a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges), 

 akinek szülei, testvérei korábban iskolánk tanulói voltak (ha tudomást 

szerzünk róla, sajátos helyzet), 

   abc sorrend. 
 

 

Iskolánkba történő beiratkozáskor (2022. 06. 22-23-24. 800-1200) 
le kell adni: 

 

 

    általános iskolai bizonyítvány

    az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap

    TAJ kártyáról fénymásolat

    lakcímkártyáról fénymásolat

   szakértői vélemény (SNI, BTMN)

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló okirat másolata, 

illetve hátrányos helyzetet, halmozottan hátrányos helyzetet tanúsító 

okirat másolata.



 

Felnőttoktatás 
 

 
 
 

Jelentkezési korhatár:  nincs  életkorhoz kötve.  
 

 

Magyarországon az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben az első és a második 

szakképesítésre történő felkészítés – függetlenül az oktatás munkarendjétől– ingyenes. A második 

szakképesítés megszerzésére irányuló képzés csak az első szakképesítés megszerzését 

követően kezdhető meg, a tanuló párhuzamos képzésben nem vehet reszt. A második 

szakképesítés azonban kizárólag felnőttoktatás keretében szerezhető meg. Ez alól kivételt 

képeznek a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) es sajátos nevelési igenyű (SNI) tanulok, 

nekik nem kell a felnőttoktatás munkarendjében 

kezdeni a képzést második szakma tanulása esetén. 
 

 

 Elérhetőségek :  
 

    Cím: 3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A. 

    Telefon: 46/562-200 

    Email: titkarsag@martinjanos.hu 
 

 

Miskolc, 2021. október 07. 
 

 
 

 

 

 

 


