
 

 
 
 
 

 
 

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 
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1. A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő: 

• 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
• 11/2019. (VII. 3.) EMMI (a 2019/2020. tanév rendje) rendelet 2. számú melléklete 
• 2019. év LXXX. törvény a szakképzésről 

 
2. A tagintézmények belső szabályait rögzítő dokumentumok a felvételi alapelveit 

rögzítik: 

• A Szakmai Program  
• Az SZMSZ tartalmazza a tanulók felvételét a tanulói jogviszony létrejöttét, 

megszüntetését. 
• Iskolai Házirend  

Ha a meghirdetett szakirányban a felvettek száma nem éri el a jogszabályban rögzített 
minimális mértéket, az intézmény más szakirányt, illetve más intézményben való tovább-
tanulást (átirányítás) ajánl fel a jelentkezőnek.



 
Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola 
Tagintézmény címe és telefonszáma: 7570 Barcs, Barátság utca 9-11., 06-82/463-221 
Tagintézmény honlapja és e-mail címe: http://ipari-barcs.sulinet.hu/, kszc.biksz@gmail.com 
Tagintézmény vezetője: Csonka Zoltán Róbert 
Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Szili Kornél 
 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 
 
Technikum 

Képzés belső 
kódja 

Évfolyamok 
száma 

Alkalmazott 
tanterv 

Szakterület jel-
lemzői 

Egyéb okta-
tási 

jellemző 

Képzési 
keret 
(fő) 

Felvételi 
tantárgy 

Tagozat képesítés 
száma és neve 

(Szakmajegyzék) 

350 5 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Specializált 
gép- és jármű-

gyártás, 
Szerviz szak-

mairány 

Közlekedés 
szakmacso-

port 
16 

elbeszélge-
tés 

Gépjármű mechatroni-
kai technikus 
5 0716 19 04 

351 5 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Turizmus-ven-
déglátás 

Vendéglátás-
turisztika 

szakmacso-
port 

16 
elbeszélge-

tés 
Szakács szaktechnikus 

5 1013 23 06 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Szakképző Iskola 

Képzés belső 
kódja 

Évfolyamok 
száma 

Alkalmazott 
tanterv 

Szakterület 
jellemzői 

Egyéb oktatási 
jellemző 

Képzési 
keret 
(fő) 

Felvételi tan-
tárgy 

Tagozat képe-
sítés száma és 

neve 
(Szakmajegy-

zék) 

352 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Fa- és bútor-
ipar 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 
4 0722 08 01 

Asztalos 
 

353 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Turizmus-
vendéglátás 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 
4 1013 23 01 

Cukrász 

354 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Kereskede-
lem 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 
4 0416 13 02 
Kereskedelmi 

értékesítő 



355 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Gépészet 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 

4 0732 10 03 
Épület- és 

szerkezetlaka-
tos 

356 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Építőipar 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 

4 1732 06 05 
Festő, mázoló, 

tapétázó 
 

357 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Specializált 
gép- és jár-
műgyártás, 

Szerviz szak-
mairány 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 
4 0716 19 05 

Gépjármű 
mechatronikus 

358 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Specializált 
gép- és jár-
műgyártás 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 
4 0716 19 11 

Karosszériala-
katos 

359 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Építőipar 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 
4 0732 06 08 

Kőműves 



 

  
360 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Turizmus-
vendéglátás 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 
4 1013 23 04 

Pincér-vendég-
téri szakember 

361 3 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

Turizmus-
vendéglátás 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

16 nincs 
4 1013 23 05 

Szakács 

362 1 

mindenkori 
hatályos 
program-
tanterv 

- 

A 2019. évi LXXX. tör-
vény a szakképzésről, 

A 12/2020. (II.7) Korm. 
rendelet a szakképzésről 
szóló törvény végrehaj-

tásáról 

10 nincs 
Orientációs 
évfolyam 



Egyéb információk 

Pályaválasztási fórum: 2020. november 11. (szerda) 8.00 

Felvételi eljárás rendje: 

I. A felvételi eljárás ütemezése 
 Jelentkezés módja, határideje 

 Iskolánkba jelentkező tanulóknak nem kell részt venni a központi írás-
beli vizsgán. Az általános iskolából hozott tanulmányi eredmény alapján 
történik a felvétel (rangsorolás).  

 Jelentkezés: általános iskolában igényelhető tanulói jelentkezési lapok 
beküldésével, melyen, ha több szakot jelöl meg a tanuló, akkor rangso-
rolva írja be, hogy melyik szakot részesíti előnyben elsőként. 

Jelentkezési határidő: 2021. február 19. 
 Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 

 Határidő:  2021. március 16. 
 Helye:  iskola titkársága (személyesen), iskolai honlap 

 
 Tanulói adatlapok egyszeri módosításának lehetősége  

 A módosítás lehetősége az általános iskolában: 2021. március 22-
23. 

 Helye:  általános iskola 

 

 Felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezett tanulók 
névsorát  

 Határidő: 2021. március 26. 
 

 Felvételi központ a módosító tanulói adatlapok alapján a kiegészített jelentkezet-
tek listáját megküldi iskolánknak  

 Határidő: 2021. április 09. 
  

 
 Iskolánk az ideiglenes felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi központnak 

 (rangsor, felvehető keretlétszám, a biztosan fel nem veendők listája) 
 Határidő: 2021. április 14. 

 
 A felvételi központ egyezteti az igazgatói döntést, kialakítja a végeredményt, és 

megküldi iskolánknak az egyeztetett felvételi jegyzéket. 
 Határidő: 2021. április 23. 

 
 Iskolánk levélben megküldi a felvételi eredményeket a tanulóknak, illetve az álta-

lános iskolák igazgatóinak  
 Határozat felvételről, orvosi alkalmassági vizsgálatról, beiratkozásról.  
 Határozat elutasításról.  
 Határidő: 2021. április 30. 

 Jogorvoslati lehetőség 
 A tanuló a határozat ellen jogorvoslattal élhet a határozat kézhezvételétől 

számított 15 napon belül.  
 A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójához (Innovációs és Tech-

nológiai Minisztérium,1011 Budapest, Fő utca 44-50.) kell címezni, a 



kérelmet az iskolában kell leadni, melyet az iskola továbbít a címzett-
nek. 

 Beiratkozás a középiskolákba. 

 Időpont: 2021. június 22-24. 

 

Felvételi vizsgára jelentkezés módja: Felvételi vizsga nincs. 

Vizsga időpontja, helye: Minden tanév május-júniusi vizsgaidőszaka 

Egészségügyi alkalmasság kizáró feltételei: A tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgá-
lata minden esetben egyénileg történik a befogadó iskola iskolaorvosa által. 
Pályaalkalmassági követelmények: A Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően. 

Vizsga követelményei: A Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően. 

Vizsga időpontja, helye: Minden tanév május-júniusi vizsgaidőszaka 

Vizsgázó teljesítményének értékelése: A Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfele-

lően. 

Egyéb: - 

 
 Jogorvoslati lehetőség 

 A tanuló a határozat ellen jogorvoslattal élhet a határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül.  

 A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójához (Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium,1011 Budapest, Fő utca 44-50.) kell címezni, a 
kérelmet az iskolában kell leadni, melyet az iskola továbbít a címzett-
nek. 

 SNI tanulók felvétele 
 Iskolánk szakmai alapdokumentuma és szakmai programja alapján sajá-

tos nevelésű igényű tanulókat integráltan oktat. Feltétel: egészségügyi 
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek megfelelés



Minden szakmai képzésre jelentkezett tanuló egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt. 

Szakma Kötelező vizsgálatok Kizáró okok 

4 1013 23 05 
Szakács 

általános vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális 
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen 
idült betegsége, vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. 
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Vegetatív disztónia. Idült bőrbetegségek. 
Ízérzés- és szaglászavar. 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2, 0,5-0,3, 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség. 

4 0416 13 02 
Kereskedelmi ér-

tékesítő  
általános vizsgálat 

Gyenge fejlettség, és izomerő.A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendel-
lenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és a keringési rendszer bármilyen idült 
betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Krónikus 
aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Súlyos vitium. Arc és kéz bőrének betegségei, torzító elváltozá-
sai. Mindkét fül halláscsökkenése, a beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Epilepszia és színtévesztés 
egyéni elbírálás szerint. 0,8-0,0, 0,7-0,1, 0,6-0,2, 0,5-0,3, 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség. 

4 1013 23 04 
Pincér-vendégtéri 

szakember 
általános vizsgálat 

A statikai rendszer jelentősebb anatómia és funkcionális rendellenességei. Minden vitium. Ingerképzési 
vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Kró-
nikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Idült bőrbetegségek arc, és kéz torzító elválto-
zásai. Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. 0,8-0,0, 0,7-0,1, 0,6-0,2, 0,5-
0,3, 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség. 

 

  



4 0732 10 03 
Épület- és szerke-

zetlakatos  

általános vizsgálat 

audiológiai vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális 
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen 
idült betegsége, vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. 
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Vegetatív disztónia, hyperthhyreosis. Krónikus gyo-
mor-bélrendszeri megbetegedések. Diabetes mellitus. Idült májbetegség. Krónikus vesebetegségek. Hal-
láscsökkenés. Kéz idült bőrbetegségei. Epilepszia. Vertigo. Egyensúlyérzés zavara. Tér és mélylátás hiá-
nya szakorvosi vizsgálat alapján.  0,8-0,4; 0,9-0,3;-nél rosszabb látásélesség. +-6 D-nál erősebb szem-
üvegviselés. 

4 0716 19 11 
Karosszérialakatos 

általános vizsgálat au-
diológiai vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális 
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen 
idült betegsége, vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. 
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. 
Kéz idült bőrbetegségei.0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség. 

4 0722 08 01 
Asztalos  

általános vizsgálat 

audiológiai vizsgálat 

Gyenge fejlettség és izomerő. A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei. 
Súlyos vitium. Ingerképzési, vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvo-
sának javaslata szerint. Krónikus vesebetegségek. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Hal-
láscsökkenés. Epilepszia. Krónikus otitis. Idült bőrbetegség. Nystagmus. 1-0,2, 0,9-0,3, 0,8-0,4; 0,7-0,5; 
0,6-0,6-nél rosszabb látásélesség. +-6 D-nál erősebb szemüvegviselés. 

 

  



4 1732 06 05 
Festő, mázoló, ta-

pétázó 
 

általános vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális 
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. Minden vitium. Ingerképzési vagy inge-
rületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Hipertónioa és 
kollapszus hajlam. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Vertigo. Egyensúlyér-
zés zavara. Diabetes mellizus. Anémia. Krónikus otitis. Krónikus vesebetegségek. Idült bőrbetegség. 
Színtévesztés. 0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség. +-6 D-nál erősebb szemüvegviselés. 

4 0732 06 08 
Kőműves 

általános vizsgálat 

Gyenge fejlettség, és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendel-
lenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és a keringési rendszer bármilyen idült 
betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Krónikus 
aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Krónikus gyomor – bélrendszeri megbetegedések. Epilepszia. 
Vertigo. Egyensúlyérzés zavara. Diabetes mellizus. Krónikus otitis. Krónikus vesebetegségek. Idült bőr-
betegség. Tér és mélységlátás hiánya. 0,9-0,3, 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nél rosszabb látásélesség. +-6 D-
nál erősebb szemüvegviselés. 

 

4 1013 23 01 
Cukrász 

általános vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális 
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen 
idült betegsége, vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. 
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Vegetatív disztónia. Idült bőrbetegségek. 
Ízérzés- és szaglászavar. 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2, 0,5-0,3, 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség. 

4 0716 19 05 
Gépjármű mecha-

tronikus 

általános vizsgálat 

audiológiai vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális 
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen 
idült betegsége, vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. 
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. 
Kéz idült bőrbetegségei.0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség. 

 
Gépjármű mecha-
tronikai technikus 

5 0716 19 04 

általános vizsgálat 

audiológiai vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális 
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen 
idült betegsége, vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. 
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. 
Kéz idült bőrbetegségei.0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség. 



Szakács szaktech-
nikus 

5 1013 23 06 
általános vizsgálat 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális 
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. A szív és keringési rendszer bármilyen 
idült betegsége, vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. 
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések. Epilepszia. Vegetatív disztónia. Idült bőrbetegségek. 
Ízérzés- és szaglászavar. 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2, 0,5-0,3, 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség. 

 


