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I. A felvételi rendszer működési módját a következő jogsza-

bályok írják elő: 
 

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

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

 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet (a 2018/2019. tanév rendje) rendelet 2. számú mel-
léklete  

 

II. A tagintézmények belső szabályait rögzítő dokumentumok 

a felvételi alapelveit rögzítik: 
 

 A Képzési Program  

 Az SZMSZ tartalmazza a tanulók felvételét a tanulói jogviszony létrejöttét, meg-
szüntetését. 

 Iskolai Házirend  
 

 

 

 

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



Tagintézményenkénti tanulmányi területek, tagozat kódok: 
 

 

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola 
Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7530 Kadarkút, Fő utca 1.  tel.: 82/950 566 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe: https://kszcjalics-hu2.cms.webnode.hu,  e-mail: kszcjalics@gmail.com 

Tagintézmény vezetője: Iván László 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Némethné Somosi Mariann 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Technikum 

 

Képzés belső 

kódja 
Évfolyamok szá-

ma 

Alkalmazott tan-

terv 

Szakterület jellem-

zői 

Egyéb oktatá-

si 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi tan-

tárgy 

Tagozat képesítés 

száma és neve 

(Szakmajegyzék) 

0001 5 Programtanterv vendéglátóipar 

angol és né-

met nyelv-

oktatás 

14 

Felvételi el-

beszélgetés, 

egészségügyi 

alkalmassági 

vizsgálat 

5 1013 23 02  

Szakács szaktech-

nikus 

0002 5 Programtanterv vendéglátóipar 

angol és né-

met nyelv 

oktatás 

14 

Felvételi el-

beszélgetés, 

egészségügyi 

alkalmassági 

vizsgálat 

5 1013 23 08 

Vendégtéri szak-

technikus 

0003 5 Programtanterv 

 

szociális 

 

angol és né-

met nyelv 

oktatás 

14 

Felvételi el-

beszélgetés, 

egészségügyi 

alkalmassági 

vizsgálat 

5 0923 22 06 

Szociális és rehabi-

litációs szakgondo-

zó 

https://kszcjalics-hu2.cms.webnode.hu/


0004 5 Programtanterv 

 

gépészet 
angol nyelv 

oktatás 
14 

Felvételi el-

beszélgetés, 

egészségügyi 

alkalmassági 

vizsgálat 

5 0716 10 11 

Légijármű-szerelő 

technikus 

 

 

Szakképző Iskola 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott tan-

terv 

Szakterület 

jellemzői 

Egyéb oktatási jel-

lemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés száma és neve 

(OKJ) 

0005 3 Programtanterv 
vendéglátó-

ipar 

angol és német nyelv 

oktatás 
12 

Felvételi 

elbeszélge-

tés, egész-

ségügyi al-

kalmassági 

vizsgálat 

4 1013 23 01 

Cukrász 

 

0006 3 Programtanterv 
vendéglátó-

ipar 

angol és német nyelv 

oktatás 
12 

Felvételi 

elbeszélge-

tés, egész-

ségügyi al-

kalmassági 

vizsgálat 

4 1013 23 05 

Szakács 

0007 3 Programtanterv 
vendéglátó-

ipar 

angol és német nyelv 

oktatás 
12 

Felvételi 

elbeszélge-

tés, egész-

ségügyi al-

kalmassági 

vizsgálat 

4 1013 23 03 

Panziós-fogadós 



0008 3 Programtanterv 
vendéglátó-

ipar 

angol és német nyelv 

oktatás 
12 

Felvételi 

elbeszélge-

tés, egész-

ségügyi al-

kalmassági 

vizsgálat 

4 1013 23 04 

Pincér-vendégtéri szakember 

 

Szakképzést elősegítő évfolyam 

 

Képzés 

belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkal-

mazott 

tanterv 

Szakterü-

let jellem-

zői 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi tantárgy Tagozat képesítés száma és neve 

(OKJ) 

0009 1 kerettan-

terv 

élelmi-

szeripar 

tanulásban 

akadályozottak 

képzése 

6 Felvételi elbeszélgetés és 

egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat 

Szakképzést elősegítő évfolyam 

9. E 

 

 

Szakiskola 

 

Képzés 

belső kód-

ja 

Évfolya-

mok szá-

ma 

Alkal-

mazott 

tanterv 

Szakterü-

let jellem-

zői 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi tantárgy Tagozat képesítés száma és neve 

(OKJ) 

0010 2 Program-

tanterv 

élelmi-

szeripar 

tanulásban 

akadályozottak 

képzése 

6 Felvételi elbeszélgetés és 

egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat 

 31 541 13 

Csokoládétermék  

gyártó 

0011 2  

Program-

tanterv 

 

vendéglá-

tóipar 

 

tanulásban 

akadályozottak 

képzése 

6 Felvételi elbeszélgetés és 

egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat 

21 811 03 

 

Szakácssegéd 

 

 



Egyéb információk: 

 

Pályaválasztási fórum: 2020. november 18-19. 

 

Felvételi eljárás rendje: Hivatalos felvételi eljárás szerint, felvétel a tanulmányi eredmények alapján. A felvétel feltétele a szakmai egészség-

ügyi alkalmasság 

 

Egészségügyi alkalmasság kizáró feltételei:  

 

Technikum:  
Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zava-

rával. Beszédhiba. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

 

Szakképző Iskola:  

Cukrász 

Asztma. Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Ízérzés – és szaglászavar. Súlyos látáscsök-

kenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

Szakács  

Asztma. Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Ízérzés – és szaglászavar. Súlyos látáscsök-

kenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

Panziós-fogadós 

Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Ízérzés – és szaglászavar. Halláscsökkenés a társalgási 

beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

Pincér- vendégtéri szakember 

Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Ízérzés – és szaglászavar. Halláscsökkenés a társalgási 

beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás. 

 

 

Szakiskola:  
Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Vegetatív disztónia. Idült bőrbetegségek. Ízérzés – és szaglászavar. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb be-

tegség esetén egyéni elbírálás 



A felvételt meghatározó elbírálás szempontja a tanulmányi eredmény. Az átlag számításánál a 7. osztály félévi és év végi valamint a 8. osz-

tály félévi eredményeit vesszük figyelembe.   

A jelentkezők rangsorolása: tanulmányi eredmény átlaga alapján. 

Minden szakképesítés esetén egy idegen nyelv felvétele kötelező. A légijármű-szerelő tanulók számára az angol nyelv a javasolt. 

Pályaalkalmassági követelmények: Egészségügyi alkalmassági valamint pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés a Szakmai és 

Vizsgakövetelmények szerint szükséges. 

I. A felvételi eljárás ütemezése 

 

 Jelentkezés módja, határideje 

 Iskolánkba jelentkező tanulóknak nem kell részt venni a központi írásbeli vizsgán. Az általános iskolából hozott tanulmá-

nyi eredmény alapján történik a felvétel (rangsorolás).  

 Jelentkezés: általános iskolában igényelhető tanulói jelentkezési lapok beküldésével, melyen, ha több szakot jelöl meg a 

tanuló, akkor rangsorolva 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 jelentkezettek listáját megküldi iskolánknak  

 Határidő: 2021. április 23. 

 

 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 jegy-

zéket. 

 Határidő: 2021. április 23. 

 

 Iskolánk levélben megküldi a felvételi eredményeket a tanulóknak, illetve az általános 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 Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő utca 44-

50.) kell címezni, a kérelmet az iskolában kell leadni, melyet az iskola továbbít a címzettnek. 

 

 SNI tanulók felvétele 

 Iskolánk szakmai alapdokumentuma és pedagógiai programja alapján sajátos nevelésű igényű tanulókat integráltan oktat. 

Feltétel: egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

 

Beiratkozás a középfokú iskolába 

Időpontja: 2021. június 21. 

Beiratkozás helye 

7530 Kadarkút, Fő utca 1.  

 


