
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM azonosítók és tanulmányi területek  
jegyzéke a középfokú iskolai  

felvételihez a 2016/2017. tanévre 

Tolna megye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező változásokat 
már csak kizárólag az Oktatási Hivatal honlapjáról – www.oktatas.hu – elérhető „KIFIR tanulmányi 

terület és felvételi tájékoztató kereső” program tartalmazza. 

 

Kérjük, hogy a jelentkezések véglegesítése előtt ellenőrizze a választott tanulmányi területeket és azok 
kódjait a www.oktatas.hu oldalon! 

 



 

Segítség a jegyzék használatához 

 

Az intézmény és a feladatellátási hely nevére és címére vonatkozó információk az intézmény által megadott, a hivatalos 
köznevelési intézménytörzsben nyilvántartott adatok alapján kerültek a jegyzékbe. 

 

Heves megye 

OM azonosító: 555555 
Minta Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 

9999 Mintavár, Minta u. 1.

001 Minta Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola 

 9999 Mintavár, Minta u. 1.

postázási cím: 9999 Mintavár, Minta u. 1.

gimnázium
001 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az 

első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a 
második idegen nyelv a(z) német nyelv; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

szakgimnázium

002 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; 
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
informatika szakmacsoport; informatika 
ágazati oktatás; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
műszaki informatikus 

Fejér megye 

Az intézménynek feladatellátási helye(i) található(k) még Fejér megyé(k)ben.

OM azonosító: 555555 
Minta Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 

9999 Mintavár, Minta u. 1. 
002 Minta Szakiskola 
 8888 Mintafalva, Menta u. 2. 

 9999 Mintavár, Minta u. 1.postázási cím: 

szakközépiskola 
003 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára 

felkészítő évfolyam (választható); 
szakközépiskolai kerettantervek; az első 
idegen nyelv(ek) a(z) német nyelv; felvétel 
a tanulmányi eredmények alapján; faipar 
szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
asztalos 

szakiskola 

004 2 évfolyamos szakiskolai képzés 
(részszakképesítés); szakiskolai 
kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési 
igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók 
számára, SNI típusa: tanulásban 
akadályozott (st); az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv; felvétel kizárólag a sajátos 
nevelési igényt megállapító szakértői 
bizottsági szakvélemény alapján; 
mezőgazdaság szakmacsoport; a 
szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után 
tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: 
aranykalászos gazda (gazda) st 

 

Az intézmény székhelye Heves megyében van. 

Amennyiben az intézmény 

székhelye egy másik 

megyében található, úgy az 

erre vonatkozó információ az 

intézmény feladatellátási 

helyénél, a tanulmányi 

területek leírása után 

található meg. 

Amennyiben az 

intézménynek több 

megyében vannak 

feladatellátási helyei, úgy 

az erre vonatkozó 

információ az intézmény 

székhelyénél, a tanulmányi 

területek leírása után 

található meg. 

Az intézmény neve, címe 

Az intézmény feladatellátási 

helyének megyéje 

Az intézmény székhelyének 

megyéje 

A tanulmányi terület 

leírása 

A tanulmányi 

terület kódja 

A képzés 

típusa 

A jelentkezési lapot erre a 

címe kell küldeni 

Az feladatellátási hely 

neve, címe 

A 

feladatellátási 

hely kódja 

Az intézmény 

OM 

azonosítója 



Tolna megye

Tolna megye

OM azonosító: 

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

7030 Paks, Templom tér 6.

036276

001 Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

7030 Paks, Templom tér 6.

7030 Paks, Templom tér 6.postázási cím:

gimnázium

001 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján, a felvételi eljárás során a 
vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe 
veszik

002 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján, a felvételi eljárás során a 
vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe 
veszik

OM azonosító: 

Baptista "ESÉLY" Szakképző Iskola

7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep  3. 

100520

001 Baptista "ESÉLY" Szakképző Iskola

7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep  3. 

7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep  3. postázási cím:

szakközépiskola

001 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
faipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
asztalos

002 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
ács

003 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
kőműves és hidegburkoló

004 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
festő, mázoló, tapétázó

005 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
épület- és szerkezetlakatos

006 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
női szabó

OM azonosító: 

Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégium

7090 Tamási, Bezerédj István utca 1.

203102

001 Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégium

7090 Tamási, Bezerédj István utca 1.

7090 Tamási, Bezerédj István utca 1.postázási cím:

gimnázium

001 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol 
nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv; emelt szintű 
oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján

002 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) német 
nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv; emelt szintű 
oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján

003 8 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol 
nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv; emelt szintű 
oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján

004 8 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) német 
nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv; emelt szintű 
oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján

OM azonosító: 

Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola

7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34.

036263

003 Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola Szent Imre utcai Telephelye

7150 Bonyhád, Szent Imre utca 7.

7150 Bonyhád, Szent Imre utca 7.postázási cím:

gimnázium

001 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján

002 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv; 
emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

3. oldal 



Tolna megye

OM azonosító: 

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium

7150 Bonyhád, Kossuth utca 4.

036378

001 Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és 
Kollégium

7150 Bonyhád, Kossuth utca 4.

7150 Bonyhád, Kossuth utca 4.postázási cím:

gimnázium

001 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv; 
emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom és 
történelem tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények, a 
szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: emelt angol nyelv és 
humán óraszámok

002 4 évfolyamos; magyar-német két tanítási nyelvű iskolai oktatás 
irányelve; az első idegen nyelv(ek) a(z) német nyelv, a második 
idegen nyelv a(z) angol nyelv; emelt szintű oktatás magyar 
nyelv és irodalom, német célnyelvi civilizáció, német nyelv és 
történelem tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények, a 
szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján

003 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; emelt szintű oktatás 
fizika, informatika és matematika tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és 
a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 
megj.: emelt reál (műszaki) óraszámok

004 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; emelt szintű oktatás 
biológia, fizika és kémia tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: 
emelt reál (egészségügyi profilú) óraszám

005 4 évfolyamos + 1 évf. AJTP előkészítő; Arany János 
Tehetséggondozó Program (AJTP); az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; emelt szintű oktatás 
angol nyelv, informatika és német nyelv tantárgy(ak)ból; felvételi 
az AJTP tehetségbeválogatáson szerzett minősítés és a 
magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján

006 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv; 
emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és 
a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 
megj.: emelt német nyelv és humán óraszám

007 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; emelt szintű oktatás 
matematika tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi eredmények, 
a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: emelt matematika 
óraszám

OM azonosító: 

Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola

7140 Bátaszék, Budai Nagy Antal utca 9-11.

201327

004 Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma

7140 Bátaszék, Kossuth Lajos utca 38-42.

7140 Bátaszék, Kossuth Lajos utca 38-42.postázási cím:

gimnázium

001 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; emelt szintű oktatás 
angol nyelv, matematika és német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; megj.: latin, francia, orosz nyelv is választható

002 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; emelt szintű oktatás 
angol nyelv, informatika és német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; megj.: latin, francia, orosz nyelv is választható

OM azonosító: 

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

036379

001 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.postázási cím:

gimnázium

001 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás 
biológia, fizika és kémia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási 
fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján

002 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás 
informatika és matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), 
látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján

003 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás 
magyar nyelv és irodalom és történelem tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 
(vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

004 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) orosz nyelv; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási 
fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján

005 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás 
német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási 
fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján

006 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás 
angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási 
fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján

007 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás 
angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási 
fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján

4. oldal



Tolna megye

008 8 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás 
német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási 
fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; megj.: német nyelvoktató 
nemzetiségi oktatás

OM azonosító: 

Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola

7020 Dunaföldvár, Templom utca 9.

201167

014 Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László 
Gimnáziuma és Szakiskolája

7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.

7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.postázási cím:

gimnázium

001 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv vagy a(z) orosz nyelv; a 
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási 
fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; megj.: élsport támogatása

002 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv vagy a(z) orosz nyelv; a 
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási 
fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; megj.: élsport támogatása

OM azonosító: 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium

7030 Paks, Dózsa György út 95.

036396

001 Energetikai Szakközépiskola és Kollégium

7030 Paks, Dózsa György út 95.

7030 Paks, Dózsa György út 95.postázási cím:

szakgimnázium

011 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a 
szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján; informatika szakmacsoport; 
informatika ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
szoftverfejlesztő

012 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és 
a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; elektrotechnika-
elektronika szakmacsoport; villamosipar és elektronika ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: elektronikai 
technikus

013 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és 
a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; gépészet ágazati oktatás; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: gépgyártástechnológiai 
technikus

014 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és 
a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 
környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport; 
környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazati oktatás; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: környezetvédelmi technikus

015 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 
nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a 
magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; közgazdaság szakmacsoport; közgazdaság 
ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: pénzügyi-
számviteli ügyintéző

016 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 
nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a 
magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; ügyvitel szakmacsoport; ügyvitel ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: ügyviteli titkár

OM azonosító: 

FM DUNÁNTÚLI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ 
DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ 
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

7101 Szekszárd, Palánk 19. Pf: 61

036410

001 FM DUNÁNTÚLI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ 
DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ 
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

7101 Szekszárd, Palánk 19. Pf: 61

7101 Szekszárd, Palánk 19. Pf: 61postázási cím:

szakgimnázium

011 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
mezőgazdaság szakmacsoport; mezőgazdaság ágazati oktatás; 
a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: mezőgazdasági technikus

012 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
mezőgazdaság szakmacsoport; mezőgazdaság ágazati oktatás; 
a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus

013 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
élelmiszeripar szakmacsoport; élelmiszeripar ágazati oktatás; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: élelmiszeripari technikus

014 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
közszolgálat szakmacsoport; rendészet ágazati oktatás

szakközépiskola

015 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: gazda; 
megj.: ösztöndíjra jogosító képzés

5. oldal 



Tolna megye

016 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: húsipari 
termékgyártó

017 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: pék; 
megj.: ösztöndíjra jogosító képzés

003 FM DASzK, Szakképző Iskola - Apponyi Sándor 
Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

7184 Lengyel, Petőfi Sándor utca 5.

7184 Lengyel, Petőfi Sándor utca 5.postázási cím:

szakgimnázium

031 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
mezőgazdaság szakmacsoport; kertészet és parképítés ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: parképítő és 
fenntartó technikus

032 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
gépészet, mezőgazdaság szakmacsoport; mezőgazdasági 
gépész ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
mezőgazdasági gépésztechnikus

szakközépiskola

033 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
vendéglátás-turisztika, mezőgazdaság szakmacsoport; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: mezőgazdasági 
gazdaasszony, falusi vendéglátó

034 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; gépészet, mezőgazdaság szakmacsoport; 
a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: mezőgazdasági gépész

035 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv; a tanulmányi területre hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) 
után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: kertész

036 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv; a tanulmányi területre hallási 
fogyatékos (siket), beszédfogyatékos, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; mezőgazdaság 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
dísznövénykertész

037 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv; a tanulmányi területre hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) 
után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: virágkötő és virágkereskedő

Az intézménynek feladatellátási helye(i) található(k) még Baranya, 
Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas megyé(k)ben.

OM azonosító: 

Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium

7191 Hőgyész, Fő utca 1-3.

036360

004 Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai 
Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye

7064 Gyönk, Rákóczi Ferenc utca 555.

7064 Gyönk, Rákóczi Ferenc utca 555.postázási cím:

gimnázium

001 6 évfolyamos; német nemzetiségi nevelés-oktatás 
kerettanterve; az első idegen nyelv(ek) a(z) német nyelv, a 
második idegen nyelv a(z) angol nyelv; emelt szintű oktatás 
német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; megj.: történelem, földrajz, 
népismeret tárgyak oktatása német nyelven

002 4 évfolyamos; német nemzetiségi nevelés-oktatás 
kerettanterve; az első idegen nyelv(ek) a(z) német nyelv, a 
második idegen nyelv a(z) angol nyelv; emelt szintű oktatás 
német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; megj.: történelem, földrajz, 
népismeret, fizika tárgyak oktatása német nyelven

003 6 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 
nyelv; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján

004 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján

005 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv; 
emelt szintű oktatás informatika tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; megj.: informatika oktatása 
emelt óraszámban

006 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német 
nyelv; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján

OM azonosító: 

Paksi Vak Bottyán Gimnázium

7030 Paks, Dózsa György út 103.

036391

002 Paksi Vak Bottyán Gimnázium

7030 Paks, Dózsa György út 103.

7030 Paks, Dózsa György út 103.postázási cím:

gimnázium

041 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) latin nyelv vagy a(z) német nyelv 
vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás matematika 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: emelt 
óraszám: első idegen nyelv, fizika; tehetséggondozás

6. oldal



Tolna megye

042 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) latin nyelv vagy a(z) német nyelv 
vagy a(z) orosz nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: emelt 
óraszám: kémia, biológia; tehetséggondozás

043 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) latin nyelv vagy a(z) német nyelv 
vagy a(z) orosz nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: emelt 
óraszám: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv

044 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) latin nyelv vagy a(z) német nyelv 
vagy a(z) orosz nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: emelt 
óraszám: informatika, első idegen nyelv

061 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) latin nyelv vagy a(z) német nyelv 
vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás matematika 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján

062 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv vagy 
a(z) latin nyelv vagy a(z) német nyelv vagy a(z) orosz nyelv; 
emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 
területre látási fogyatékos (gyengénlátó), beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

OM azonosító: 

PILLICH FERENC AKADÉMIA Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola

7081 Simontornya, Szent István király utca 2.

201800

001 PILLICH FERENC AKADÉMIA Szakközépiskola, Szakiskola 
és Speciális Szakiskola

7081 Simontornya, Szent István király utca 2.

7081 Simontornya, Szent István király utca 2.postázási cím:

szakközépiskola

001 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) 
után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: lovász

002 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
női szabó

003 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) 
után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: gazda

OM azonosító: 

Szekszárdi Garay János Gimnázium

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.

036384

001 Szekszárdi Garay János Gimnázium

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.postázási cím:

gimnázium

001 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) latin nyelv 
vagy a(z) német nyelv vagy a(z) olasz nyelv; emelt szintű 
oktatás matematika tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi 
eredmények és a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: Emelt óraszámú 
oktatás fizikából és informatikából

002 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) latin nyelv 
vagy a(z) német nyelv vagy a(z) olasz nyelv; emelt szintű 
oktatás biológia és kémia tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi 
eredmények és a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján

003 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv vagy 
a(z) francia nyelv vagy a(z) latin nyelv vagy a(z) olasz nyelv; 
emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján

004 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) latin nyelv 
vagy a(z) német nyelv vagy a(z) olasz nyelv; emelt szintű 
oktatás magyar nyelv és irodalom és történelem tantárgy(ak)ból; 
felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján

005 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol 
nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv; emelt szintű 
oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi 
eredmények és a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: A képzés angol kezdő 
nyelvi szintről indul

006 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő francia nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) francia 
nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv vagy a(z) német 
nyelv; emelt szintű oktatás francia nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel 
a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján

007 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő orosz nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) orosz 
nyelv, a második idegen nyelv a(z) angol nyelv vagy a(z) német 
nyelv; emelt szintű oktatás orosz nyelv tantárgy(ak)ból; felvétel 
a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján

008 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) francia nyelv vagy a(z) latin nyelv 
vagy a(z) német nyelv vagy a(z) olasz nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: Második 
idegen nyelv tanulása 9. évfolyamtól

OM azonosító: 

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27.

036394

001 Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27.

7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27.postázási cím:

gimnázium

001 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv vagy a(z) olasz nyelv 
vagy a(z) holland nyelv vagy a(z) francia nyelv; emelt szintű 
oktatás informatika és matematika tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: műszaki, 
informatikai, gazdasági pályákra készít

7. oldal 



Tolna megye

002 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv vagy a(z) olasz nyelv 
vagy a(z) holland nyelv vagy a(z) francia nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények és a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: természettudományi 
(kémia, biológia, informatika) képzés

003 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) holland nyelv vagy a(z) francia nyelv; 
emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények és a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: emelt angol nyelv-
informatika tantervű képzés

004 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv vagy a(z) olasz nyelv 
vagy a(z) holland nyelv vagy a(z) francia nyelv; emelt szintű 
oktatás magyar nyelv és irodalom tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megj.: Emelt 
idegen nyelv - irodalom - művészetek

005 4 évfolyamos; köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv; az 
első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a 
második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv 
vagy a(z) olasz nyelv vagy a(z) holland nyelv vagy a(z) francia 
nyelv; testnevelési tanulmányi terület; a tanulmányi területre 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar 
nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye 
alapján, további művészeti és/vagy testnevelési képességek, 
készségek meglétét is figyelembe veszik, sportegészségügyi 
alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálaton való 
megfelelés szükséges; megj.: 1. idegen nyelv emelt szintű 
oktatása, sportági tantervi képzés

006 4 évfolyamos + 1 évf. AJKP előkészítő; Arany János Kollégiumi 
Program (AJKP); az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy 
a(z) német nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy 
a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar 
nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye 
alapján; megj.: pályázattal lehet bekerülni, kollégium kötelező

OM azonosító: 

Szekszárdi Kolping Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.

036416

001 Szekszárdi Kolping Katolikus Általános Iskola, Szakképző 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.

7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.postázási cím:

szakgimnázium

001 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális 
szolgáltatások, vendéglátás-turisztika szakmacsoport; szociális, 
vendéglátóipar ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) 
után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: szociális szakgondozó, vendéglátásszervező-
vendéglős

szakközépiskola

002 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar, 
faipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
női szabó, asztalos

003 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális 
szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
szociális gondozó és ápoló

004 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-
turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
szakács

005 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: virágkötő 
és virágkereskedő

szakiskola

006 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, 
nem értelmi fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: 
tanulásban akadályozott (st); az első idegen nyelv(ek) a(z) 
német nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvétel kizárólag a sajátos 
nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény 
alapján; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; vendéglátás-turisztika, mezőgazdaság 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: konyhai kisegítő 
(szakács) st, családellátó (mezőgazdasági gazdaasszony, falusi 
vendéglátó) st, virágkötő (virágkötő és virágkereskedő) st, kerti 
munkás (kertész) st

OM azonosító: 

Szekszárdi Szakképzési Centrum

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14

203054

002 Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája

7030 Paks, Iskola utca 7

7030 Paks, Iskola utca 7postázási cím:

szakgimnázium

001 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, 
hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, 
középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; informatika szakmacsoport; informatika ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: CAD-CAM 
informatikus

8. oldal



Tolna megye

szakközépiskola

002 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan 
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) 
német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: asztalos

003 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan 
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) 
német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: ács

004 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan 
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) 
német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: eladó

005 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan 
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) 
német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: épület- 
és szerkezetlakatos

006 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan 
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) 
német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: festő, 
mázoló, tapétázó

007 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan 
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) 
német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: hegesztő

008 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan 
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) 
német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: kőműves 
és hidegburkoló

009 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve, SNI típusa: mozgásszervi fogyatékos, 
enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan 
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) 
német nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális 
szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
szociális gondozó és ápoló

003 Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája

7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8

7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8postázási cím:

szakgimnázium

901 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoport; kereskedelem ágazati oktatás; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: kereskedő

902 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; informatika szakmacsoport; informatika 
ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
gazdasági informatikus, informatikai rendszergazda

903 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; gépészet szakmacsoport; gépészet 
ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
gépgyártástechnológiai technikus

szakközépiskola

904 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
faipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
asztalos

905 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
épület- és szerkezetlakatos

9. oldal 



Tolna megye

906 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; 
a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: eladó

907 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
festő, mázoló, tapétázó

908 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
hegesztő

909 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
kőműves és hidegburkoló

910 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
pék

911 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: pincér

912 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: szakács

007 Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18postázási cím:

szakgimnázium

800 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; közgazdaság szakmacsoport; 
közgazdaság ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
pénzügyi-számviteli ügyintéző

801 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; közgazdaság szakmacsoport; 
közgazdaság ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
vállalkozási és bérügyintéző

802 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; közgazdaság szakmacsoport; 
közgazdaság ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
államháztartási ügyintéző

803 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; közgazdaság szakmacsoport; 
közgazdaság ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
nonprofit menedzser

804 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; ügyvitel szakmacsoport; ügyvitel ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: ügyviteli titkár

805 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; informatika szakmacsoport; informatika 
ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
gazdasági informatikus

806 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; 
turisztika ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
idegenvezető

010 Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma Jókai Mór Utcai Telephelye

7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3

7150 Bonyhád, Jókai Mór utca 3postázási cím:

szakközépiskola

807 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
faipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
asztalos

808 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
ács

809 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
épület- és szerkezetlakatos

10. oldal



Tolna megye

810 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
festő, mázoló, tapétázó

811 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
faipar szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
kárpitos

812 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
építészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
kőműves és hidegburkoló

813 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
gépészet szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

814 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
szociális szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: szociális gondozó és ápoló

012 Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző 
Iskolája

7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 8-10

7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 8-10postázási cím:

szakgimnázium

700 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; egészségügy szakmacsoport; egészségügy ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: egészségügyi 
asszisztens, fogászati asszisztens, gyakorló ápoló, gyakorló 
csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló gyógyszertári 
asszisztens, gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 
sugárterápiás asszisztens, gyakorló klinikai laboratóriumi 
asszisztens, gyakorló mentőápoló, gyógy- és sportmasszőr

701 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; szociális szolgáltatások szakmacsoport; szociális 
ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
gyermekotthoni asszisztens, szociális asszisztens, rehabilitációs 
nevelő, segítő, kisgyermekgondozó, -nevelő

702 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; oktatás szakmacsoport; pedagógia ágazati oktatás; 
a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: pedagógiai- és családsegítő 
munkatárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs

szakközépiskola

703 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; szociális szolgáltatások szakmacsoport; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: szociális gondozó és ápoló; 
megj.: hiányszakma, ösztöndíj

013 Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája

7100 Szekszárd, Szent László utca 8-12

7100 Szekszárd, Szent László utca 8-12postázási cím:

szakgimnázium

600 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció szakmacsoport; kereskedelem ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: kereskedő, 
logisztikai ügyintéző

601 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; közgazdaság szakmacsoport; 
közgazdaság ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, 
államháztartási ügyintéző, pénzügyi termékértékesítő (bank, 
befektetés, biztosítás)

602 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; vendéglátás-turisztika 
szakmacsoport; turisztika ágazati oktatás; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: turisztikai szervező, 
értékesítő, idegenvezető

603 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; ügyvitel szakmacsoport; 
ügyvitel ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
ügyviteli titkár

szakközépiskola

604 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: eladó

605 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; vendéglátás-turisztika 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
vendéglátó eladó

014 Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája

7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7

7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7postázási cím:

szakgimnázium

500 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; 
vendéglátóipar ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) 
után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: vendéglátásszervező-vendéglős

11. oldal 
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szakközépiskola

501 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: pincér

502 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: szakács

503 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: cukrász

015 Szekszárdi SZC Szent László Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14postázási cím:

szakgimnázium

400 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
informatika szakmacsoport; informatika ágazati oktatás; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: gazdasági informatikus, 
informatikai rendszergazda

401 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; elektrotechnika-
elektronika szakmacsoport; villamosipar és elektronika ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: elektronikai 
technikus, erősáramú elektrotechnikus

402 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet 
szakmacsoport; építőipar ágazati oktatás; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: magasépítő technikus

403 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; gépészet ágazati oktatás; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: mechatronikai technikus, 
gépgyártástechnológiai technikus

404 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedés 
szakmacsoport; közlekedésgépész ágazati oktatás; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: autószerelő

405 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; egyéb 
szolgáltatások szakmacsoport; szépészet ágazati oktatás; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: gyakorló kozmetikus, gyakorló 
fodrász

406 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
közszolgálat szakmacsoport; rendészet ágazati oktatás

szakközépiskola

407 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: ács

408 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: asztalos

409 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: gépi 
forgácsoló

410 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedés 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
karosszérialakatos

411 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: kőműves 
és hidegburkoló

12. oldal
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412 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: női szabó

413 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
szerszámkészítő

414 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; elektrotechnika-
elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
villanyszerelő

016 Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakközépiskolája és 
Kollégiuma

7200 Dombóvár, Arany János tér 21

7200 Dombóvár, Arany János tér 21postázási cím:

szakgimnázium

301 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; közlekedés szakmacsoport; 
közlekedés ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
szállítmányozási ügyintéző, vasútforgalmi szolgálattevő, vasúti 
árufuvarozási ügyintéző, vasúti személyszállítási ügyintéző

302 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; emelt szintű 
oktatás gazdasági ismeretek tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; közgazdaság szakmacsoport; 
közgazdaság ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
pénzügyi-számviteli ügyintéző, pénzügyi termékértékesítő 
(bank, befektetés, biztosítás)

303 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; emelt szintű 
oktatás informatika tantárgy(ak)ból; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; informatika szakmacsoport; informatika 
ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: műszaki 
informatikus, gazdasági informatikus, IT mentor, informatikai 
rendszergazda

304 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; emelt szintű 
oktatás belügyi rendészeti ismeretek tantárgy(ak)ból; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; közszolgálat szakmacsoport; 
rendészet ágazati oktatás; megj.: együttműködés a 
rendvédelemmel, katasztrófavédelemmel

305 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció szakmacsoport; kereskedelem ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: kereskedő, 
logisztikai ügyintéző, postai üzleti ügyintéző; megj.: 
együttműködés a Magyar Posta Zrt-vel

306 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; közlekedés szakmacsoport; 
közlekedésgépész ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) 
után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: dízelmotoros vasúti jármű szerelője, vasúti 
villamos jármű szerelője, vasúti vontatott jármű szerelője

017 Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, 
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 21

7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 21postázási cím:

szakgimnázium

200 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális 
szolgáltatások szakmacsoport; szociális ágazati oktatás; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: szociális szakgondozó, 
kisgyermekgondozó, -nevelő

201 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-
turisztika szakmacsoport; vendéglátóipar ágazati oktatás; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: vendéglátásszervező-
vendéglős

202 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; elektrotechnika-
elektronika szakmacsoport; villamosipar és elektronika ágazati 
oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: erősáramú 
elektrotechnikus

szakközépiskola

203 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: asztalos

204 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-
turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
cukrász

205 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: eladó

13. oldal 



Tolna megye

206 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: épület- 
és szerkezetlakatos; megj.: hiányszakma

207 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: festő, 
mázoló, tapétázó; megj.: hiányszakma

208 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: gépi 
forgácsoló; megj.: hiányszakma

209 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: hegesztő

210 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: ipari 
gépész; megj.: hiányszakma

211 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: kőműves 
és hidegburkoló; megj.: hiányszakma

212 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: női szabó

213 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: pék

214 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-
turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
pincér

215 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-
turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
szakács

216 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális 
szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
szociális gondozó és ápoló; megj.: hiányszakma

217 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; elektrotechnika-
elektronika szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
villanyszerelő; megj.: hiányszakma

szakiskola

218 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel kizárólag a 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; könnyűipar 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: lakástextil-készítő 
(női szabó)

219 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel kizárólag a 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; gépészet szakmacsoport; 
a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: bevontelektródás 
kézi ívhegesztő (hegesztő)

14. oldal



Tolna megye

220 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel kizárólag a 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; vendéglátás-turisztika 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: konyhai kisegítő 
(szakács)

221 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel kizárólag a 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; mezőgazdaság 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: családellátó 
(mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó)

222 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; felvétel kizárólag a 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok 
és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó (eladó)

019 Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája

7020 Dunaföldvár, Templom utca 9

7020 Dunaföldvár, Templom utca 9postázási cím:

szakközépiskola

100 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; gépészet szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: épület- és szerkezetlakatos

101 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; gépészet szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: hegesztő

102 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

103 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; könnyűipar szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: női szabó

104 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális 
szolgáltatások szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
szociális gondozó és ápoló

105 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi 
területre enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, 
az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátás-
turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyam(ok) után 
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
vendéglátó eladó

szakiskola

106 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvétel kizárólag a 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 
után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: falusi vendéglátó (mezőgazdasági 
gazdaasszony, falusi vendéglátó)

107 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvétel kizárólag a 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; mezőgazdaság 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: parkgondozó 
(parképítő- és fenntartó technikus)

108 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 4 évfolyamos 
szakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv enyhe 
értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) a(z) 
német nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvétel kizárólag a sajátos 
nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény 
alapján; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; gépészet szakmacsoport; a szakképzési 
évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 
után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: épület- és szerkezetlakatos

OM azonosító: 

Sztárai Mihály Gimnázium

7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 73.

036385

001 Sztárai Mihály Gimnázium

7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 73.

7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 73.postázási cím:

gimnázium

001 6 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv vagy a(z) olasz nyelv 
vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás angol nyelv és 
német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

15. oldal 



Tolna megye

002 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv vagy 
a(z) olasz nyelv vagy a(z) orosz nyelv; emelt szintű oktatás 
angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

OM azonosító: 

Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

6723 Szeged, Pósz Jenő utca 2. 

029682

144 Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
Tagintézmény, Gyulaj

7227 Gyulaj, Szent Imre tér 5.

7227 Gyulaj, Szent Imre tér 5.postázási cím:

szakközépiskola

011 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 
(választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 
nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; mezőgazdaság szakmacsoport; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: gazda

szakiskola

012 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű, 
nem értelmi fogyatékos tanulók számára, SNI típusa: 
tanulásban akadályozott (st); az első idegen nyelv(ek) a(z) 
angol nyelv; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a 
szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett 
kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 
mezőgazdasági munkás (gazda) st

Az intézmény székhelye Csongrád megyében található.

OM azonosító: 

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7100 Szekszárd, Bartina utca 21.

101304

005 Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Göllesz Viktor Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma

7095 Iregszemcse, Bartók Béla utca 10.

7095 Iregszemcse, Bartók Béla utca 10.postázási cím:

szakiskola

001 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a 
tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; mezőgazdaság 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: kerti munkás 
(kertész)

002 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a 
tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; mezőgazdaság 
szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés(ek) megszerzése: parkgondozó 
(parképítő- és fenntartó technikus)

003 szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 évfolyamos 
részszakképesítés oktatása; speciális szakiskolai kerettanterv 
enyhe értelmi fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) német nyelv; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a 
tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; könnyűipar szakmacsoport; a 
szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények 
teljesítése után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: lakástextil-készítő (női szabó)

006 Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Berkes János Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma

7173 Zomba, Zomba-Paradicsompuszta  3. Zomba-Paradicsompuszta  3.

7173 Zomba, Zomba-Paradicsompuszta  3. Zomba-Paradicsompuszta  3.postázási cím:

szakiskola

006 készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés; készségfejlesztő 
speciális szakiskolai kerettanterv; nincs oktatott idegen nyelv; 
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 
bizottsági szakvélemény alapján; a tanulmányi területre 
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; 
nincs OKJ-s szakmai oktatás

OM azonosító: 

Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium

7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15.

036371

001 Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium

7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15.

7081 Simontornya, Hunyadi János utca 15.postázási cím:

gimnázium

001 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) 
a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv, a második idegen nyelv 
a(z) német nyelv vagy a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre 
látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; megj.: Idegen nyelv, informatika magasabb óraszámú

16. oldal



Rövidítések jegyzéke 

Rövidített szöveg A rövidített szöveg értelmezése 

Az oktatás jellegére vonatkozó információk: 

4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő ……….. 

nyelvből 

négy évfolyamos középiskolai képzés + egy évfolyamos nyelvi előkészítő, ……….. nyelvből [a 2011. évi CXC. 

törvény ( a továbbiakban:  Nkt. ) 9. § (7) bekezdés szerint] 

8 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő ……….. 

nyelvből 

nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés + 1 évfolyamos nyelvi előkészítő, ……….. nyelvből [az Nkt. 9. § (7) 

bekezdés szerint ] 

6 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő ……….. 

nyelvből 

hat évfolyamos gimnáziumi képzés + 1 évfolyamos nyelvi előkészítő ……….. nyelvből [az Nkt. 9. § (7) 

bekezdés szerint] 

4 évfolyamos + 1 évf. AJTP előkészítő 
9/AJTP előkészítő évfolyammal induló középiskolai képzés [51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 7.2. melléklete 

szerint] 

4 évfolyamos + 1 évf. AJKP előkészítő 
9/AJKP előkészítő évfolyammal induló középiskolai képzés [51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 7.3. melléklete 

szerint] 

5 évfolyamos öt évfolyamos képzés (az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott, alternatív iskolai kerettanterv alapján) 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam (választható) 

három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és a szakmai elméleti és gyakorlati 

oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, mely elvégzése után a szakképesítést szerzett tanuló dönt, arról, 

hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon [az Nkt. 13. § szerint] 

2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés) 

a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat rész szakképesítés 

megszerzésére felkészítő két évfolyamos szakiskolai képzés [az Nkt. 13/A. § (1) bekezdés a) pont, és az 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2/B. § (2) bekezdés szerint] 

4 évfolyamos szakiskolai képzés (szakképesítés) 

a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat szakképesítés megszerzésére 

felkészítő két évfolyamos szakiskolai képzés [az Nkt. 13/A. § (1) bekezdés a) pont, és az 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 2/B. § (3) bekezdés szerint] 

szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 2 

évfolyamos részszakképesítés oktatása 

az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat részszakképesítés megszerzésére felkészítő, előkészítő évfolyammal 

induló két évfolyamos szakközépiskolai képzés [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 11.3. melléklete szerint] 

szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal + 4 

évfolyamos szakképesítés oktatása 

az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat szakképesítés megszerzésére felkészítő, előkészítő évfolyammal induló 

négy évfolyamos szakközépiskolai képzés [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 11.3. melléklete szerint] 

készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés 

a középsúlyos értelmi fogyatékosokat, az életkezdésre, valamint a munkába állásra felkészítő készségfejlesztő 

szakiskolai képzés az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott [az Nkt. 13/A. § (1) 

bekezdés b) pont szerint] 

Tantervekre vonatkozó információk: 

magyar-…….. két tanítási nyelvű iskolai oktatás 

irányelve 
két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve szerinti oktatás [a 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet szerint] 

………….nemzetiségi nevelés-oktatás kerettanterve 
a nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei szerinti oktatás [az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 10. számú 

melléklet szerint] 

köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv 
a köznevelési típusú sportiskola neveléséhez-oktatásához készült kerettanterv szerinti oktatás [az 51/2012. (XII. 

21.) számú EMMI rendelet 7.4. sz. melléklete szerint] 

AJTP 
Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) kerettanterve szerinti oktatás [az 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet 7.2. sz. melléklet szerint] 

AJKP 
Arany János Kollégiumi Program (AJKP) kerettanterve szerinti oktatás [az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 7.3. sz. melléklet szerint] 

AJKSZP 
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program (AJKSzP) [az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 6. melléklete 

szerint] 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve, SNI típusa: …………. 

a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében foglaltak szerinti oktatás [32/2012 (X. 8.) 

számú EMMI rendelet 2. melléklete szerint] 

szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési 

igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók számára, 

SNI típusa:  

o mozgásszervi fogyatékos (sm),  

o látási fogyatékos (sl) 

o hallási fogyatékos (sh),  

o tanulásban akadályozott (st) 

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal közleményében kiadott (2013. május 25.), a sajátos nevelési igényű (SNI) 

tanulókat oktató speciális szakiskolák számára készülő szakmai tantervi adaptáció szerint folyó képzés  

speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi 

fogyatékosok számára  

az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskolák számára készített kerettanterv 

[51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet - 11.3. melléklete szerint]  

készségfejlesztő speciális szakiskolai kerettanterv 
kerettanterv a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára [17/2004. (V. 20.) OM rendelet 12. §. (2) 

bekezdése szerint] 

Az oktatás sajátos jellemzőire vonatkozó információk: 

emelt szintű oktatás ……..…. tantárgy(ak)ból 
emelt szintű oktatás ……..…. tantárgy(ak)ból [a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 7. § (3)-(4) bekezdései 

szerint] 

párhuzamos művészeti oktatás párhuzamos művészeti oktatás [az Nkt. 12. § (5) és 13. § (3) bekezdései szerint] 

művészeti tanulmányi terület művészeti tanulmányi terület [a 20/2012. EMMI rendelet 27. § (5) bekezdése szerint] 

testnevelés tanulmányi terület testnevelés tanulmányi terület [a 20/2012. EMMI rendelet 27. § (5) bekezdése szerint] 

Felvételi követelmények: 

felvétel a tanulmányi eredmények szerint 
a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket veszik 

figyelembe  

felvételi a tanulmányi eredmények és a ……… 

központi írásbeli vizsga eredményei szerint 

a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központi írásbeli 

vizsga eredményeit is figyelembe veszik 

magyar nyelvi 

a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit; 

a 6 évfolyamos gimnáziumok számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit; 

a középiskola 9. évfolyamára jelentkezők számára készült magyar nyelvi feladatlapok eredményeit veszik 

figyelembe     

matematika 

a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készített matematika feladatlapok eredményeit; 

a 6 évfolyamos gimnáziumok számára készített matematika feladatlapok eredményeit; 

a középiskola 9. évfolyamára jelentkezők számára készült matematika feladatlapok eredményeit veszik 

figyelembe 

felvételi a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga 

és a …………. központi írásbeli vizsga eredménye 

szerint 

a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a központi 

írásbeli vizsga eredményein kívül a szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszik;  

helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben 

szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint 

kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát [Nkt. 50 § (4) bekezdés]; a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a középfokú felvételi eljárásban – a 27. § (4) bekezdésben foglalt 

kivétellel – csak központi írásbeli vizsga tartható 



felvételi a tanulmányi eredmények, a matematika 

központi írásbeli vizsga és a helyben készített 

nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor 

eredménye szerint 

a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket, továbbá a matematika 

központi írásbeli vizsga eredményét és a nemzetiségi nevelés–oktatást folytató iskolákban a szövegértési 

kompetenciák vizsgálatához a helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor eredményét veszik 

figyelembe;  

ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező tanulók szövegértési 

kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapjai helyett helyben készített 

nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat [a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27. § (4) 

bekezdése szerint]  

felvételi a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, 

a matematika központi írásbeli vizsga és a helyben 

készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor 

eredménye szerint 

a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket, továbbá a matematika 

központi írásbeli vizsga eredményét és a nemzetiségi nevelés–oktatást folytató iskolákban a szövegértési 

kompetenciák vizsgálatához a helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor eredményét, 

valamint a szóbeli vizsga eredményét is figyelembe veszik;  

ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező tanulók szövegértési 

kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapjai helyett helyben készített 

nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat [a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27. § (4) 

bekezdése szerint] 

helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben 

szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint 

kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát [Nkt. 50 § (4) bekezdés]; a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a középfokú felvételi eljárásban – a 27. § (4) bekezdésben foglalt 

kivétellel – csak központi írásbeli vizsga tartható 

felvételi az AJTP tehetségbeválogatáson szerzett 

minősítés és a magyar nyelvi és matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye szerint 

az Arany János Tehetséggondozó Programjába történő jelentkezés esetén a magyar nyelvi és matematika 

központi írásbeli vizsga eredményét, továbbá a tehetségbeválogatáson szerzett minősítést veszik figyelembe 

további művészeti és/vagy testnevelési képességek, 

készségek meglétét is figyelembe veszik 

a művészeti vagy testnevelés tanulmányi területre történő beiskolázásnál a már meghatározott felvételi 

feltételeken kívül további képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik [a 20/2012. EMMI rendelet 27. 

§ (5) bekezdése szerint] 

sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség 

felmérési vizsgálaton való megfelelés szükséges 

sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képesség-felmérési vizsgálat 

követelményeinek [a 20/2012. EMMI rendelet 28. § (1) bekezdése szerint] 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, 

felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik 

a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek 

megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet 

elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja [Nkt. 31. § (2) bekezdés a) pontja] 

egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági 

követelmények teljesítéséhez kötheti [Nkt. 50. § (2)] 

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 

megállapító szakértői bizottsági szakvélemény 

szerint 

a felvételi eljárás során kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvéleményt veszik 

figyelembe 

A szakgimnáziumi szakképzésre vonatkozó információk: 

……… szakmacsoport az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás területe(i)  

 ……… ágazati oktatás az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának területe(i)  

a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés(ek) megszerzése: 

……………………  

az elvégzett szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos Országos 

Képzési Jegyzékben meghatározottak közül a(z) …………………… szakképesítés(ek) megszerzése 

A szakközépiskolai szakképzésre vonatkozó információk: 

……… szakmacsoport az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás területe(i) 

a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 

vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett 

kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: 

……………………  

az elvégzett szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítését követően tervezett 

kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak közül a(z) 

…………………… szakképesítés(ek) megszerzése 

A szakiskolai szakképzésre vonatkozó információk: 

……… szakmacsoport az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás területe(i) 

nincs OKJ-s szakmai oktatás  
nincs az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai oktatás (kizárólag készségfejlesztő speciális szakiskolai 

képzés esetén választható) 

a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 

vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett 

kimenet a következő (rész)szakképesítés(ek) 

megszerzése: ……………………  

az elvégzett szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítését követően tervezett 

kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak közül a(z) 

…………………… (rész)szakképesítés(ek) megszerzése 

Összeállították a középfokú iskolák által megküldött és egyeztetett tanulmányi területkódok alapján 

az Oktatási Hivatal és a Felvételi Központ munkatársai. 

A Felvételi Központ ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06-96/510-000 

A Felvételi Központ elektronikus levélcíme: kifir@oh.gov.hu 

Aktuális információk: www.oktatas.hu 

Felelős kiadó: Dr. Maruzsa Zoltán elnök, Oktatási Hivatal 
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