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

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

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

 11/2019. (VII. 3.) EMMI (a 2020/2021. tanév rendje) rendelet 2. számú melléklete 

 2019. év LXXX. törvény a szakképzésről 

 

2. Az intézmények belső szabályait rögzítő dokumentumok a felvételi alapelveit rög-

zítik: 

 A Szakmai Program  

 Az SZMSZ tartalmazza a tanulók felvételét a tanulói jogviszony létrejöttét, 

megszüntetését. 

 Iskolai Házirend  

Ha a meghirdetett szakirányban a felvettek száma nem éri el a jogszabályban rögzített 

minimális mértéket, az intézmény más szakirányt, illetve más intézményben való tovább-

tanulást (átirányítás) ajánl fel a jelentkezőnek.



 

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium 

Intézmény címe és telefonszáma: 8660 Tab, Virág u. 14. 

Intézmény honlapja és e-mail címe: www.rudnay-tab.sulinet.hu, www.rudnay-tab.edu.hu, rudnay@liveedu.rudnay-tab.hu 

Intézmény vezetője: Szentesiné Kiss Katalin 

Intézmény pályaválasztási felelőse: Tóth Ágnes 

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

 

Technikum 

Képzés belső 

kódja 
Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület jel-

lemzői 

Egyéb okta-

tási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés 

száma és neve 

(Szakmajegyzék) 

0250 

 
5 

Program-

tanterv  

Speciális gép- 

és járműgyár-

tás 

ösztöndíj 16 - 

5 0714 19 12 

Mechatronikai techni-

kus 

0251 5 
Program-

tanterv 

Elektronika és 

elektrotechnika 
ösztöndíj 16 - 

5 0714 04 03 

Elektronikai technikus 

0252 5 
Program-

tanterv 

Gazdálkodás és 

menedzsment 
ösztöndíj 16 - 

5 0411 09 02 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

0253 5 
Program-

tanterv 

Rendészet és 

közszolgálat 
ösztöndíj 16 - 

5 0413 18 01 

Közszolgálati techni-

kus 

 

 

 

 

 

http://www.rudnay-tab.edu.hu/


Szakképző Iskola 
 

 

  

  

Képzés belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 

Szakterület jel-

lemzői 

Egyéb okta-

tási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi 

tantárgy 

Tagozat képesítés 

száma és neve 

(Szakmajegyzék) 

0260 3 
Program-

tanterv 

Elektronika és 

elektrotechnika 
ösztöndíj 16 - 

4 0713 04 07 

Villanyszerelő 

0261 3 
Program-

tanterv 

Elektronika és 

elektrotechnika 
ösztöndíj 16 - 

4 0713 04 02 

Elektronikai műszerész 

0262 3 
Program-

tanterv 
Gépészet ösztöndíj 16 - 

4 0715 10 09 

Ipari gépész 

0263 3 
Program-

tanterv 
Gépészet 

Pályaalkal-

massági meg-

felelés 

ösztöndíj 

16 - 
4 0715 10 08 

Hegesztő 

0264 3 
Program-

tanterv 
Kreatív ösztöndíj 16 - 

4 0723 16 03 

Divatszabó 

0265 3 
Program-

tanterv 

Mezőgazdaság 

és erdészet 
ösztöndíj 32 - 

4 0810 17 07 

Mezőgazdasági gépész 

0266 3 
Program-

tanterv 

Speciális gép- 

és járműgyár-

tás 

ösztöndíj 12 - 

4 0716 19 05 

Gépjármű mechatroni-

kus 

0267 1 Helyi tanterv 
Orientációs év-

folyam 
ösztöndíj 10 - - 



Egyéb információk 

 A kollégiumi férőhely minden képzésünkhöz biztosított.  

 Választható idegen nyelv: angol, német.  

 ECDL vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás van intézményünkben 

 Az iskola segít a gyakorlati képzőhely keresésben, és a szerződéskötésben. 

Pályaválasztási fórum: 2020. november 11. Nyílt nap 

Felvételi eljárás rendje: 

Nincs felvételi vizsga, a tanulók felvétele kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmé-

nyek alapján történik. 

Felvételi pontokat következő módon számoljuk: 

7. év végi és 8. félévi jegyek matematika, magyar nyelv és irodalom. történelem, 

idegen nyelv tárgyakból (felmentés esetén egyéb tantárgyat számítunk) 

Felvételi vizsgára jelentkezés módja: - 

Vizsga időpontja, helye: - 

Vizsga követelményei: - 

Vizsgázó teljesítményének értékelése: - 

Egészségügyi alkalmasság kizáró feltételei:  

Minden szakmában kötelező, a háziorvos vagy az iskolaorvos végzi és dönt az alkalmasságról. 

Pályaalkalmassági követelmények: 

A pályaalkalmassági vizsgálat a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges alapvető képességek, 

készségek, rátermettség vizsgálatára terjedhet ki, melyek szükségesek egy adott szakma tanulásához és 

későbbi gyakorlásához. A pályaalkalmasság vizsgálata az iskola feladata pszichológus bevonásával.  

Főbb területei:  

 Testi és/vagy fizikai adottságok. 

 Érzékszervi követelmények, például: íz, illat, távolság, nagyság, szín, hang, arány és tér érzékelés. 

 Lélektani elvárások, például: stressz tűrés, monotónia tűrés, csapatmunkára alkalmasság. 

 Értelmi állapot, például: beszéd és kommunikációs készség, elemi számolási műveletek, írás – ol-

vasás készség, memória 

  



A felvételi eljárás ütemezése 

1. Jelentkezés módja, határideje: 

 Iskolánkba jelentkező tanulóknak nem kell részt venni a központi írásbeli vizsgán. Az 

általános iskolából hozott tanulmányi eredmény alapján történik a felvétel (rangsorolás).  

 Jelentkezés: általános iskolában igényelhető tanulói jelentkezési lapok beküldésével, 

melyen, ha több szakot jelöl meg a tanuló, akkor rangsorolva írja be, hogy melyik szakot 

részesíti előnyben elsőként. 

Jelentkezési határidő: 2021. február 19. 

2. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 

Időpont: 2021. március 16. 

Helyszín: A középiskola titkárságán, honlapunkon és hirdetőtáblán. 

3. Tanulói adatlapok egyszeri módosításának lehetősége  

Időpont: 2021. március 22-23. 

Helyszín: Az általános iskola, mellyel a jelentkező tanuló jogviszonyban áll. 

 

4. Felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezett tanulók név-

sorát  

Időpont: 2021. március 26. 

 

5. Felvételi központ a módosító tanulói adatlapok alapján a kiegészített jelentkezettek lis-

táját megküldi iskolánknak  

Időpont: 2021. április 9. 

 

6. Iskolánk az ideiglenes felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi központnak 

Időpont: 2021. április 14. 

 

7. A felvételi központ egyezteti az igazgatói döntést, kialakítja a végeredményt, és meg-

küldi iskolánknak az egyeztetett felvételi jegyzéket. 

Időpont: 2021.április 23. 

 



8. A felvételt hirdető középiskolák elküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 

a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

 

Időpont: 2021. április 30. 

9. Beiratkozás a középiskolákba. 

Időpont: 2021. június 22-24. 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

 A tanuló a határozat ellen jogorvoslattal élhet a határozat kézhezvételétől számított 15 

napon belül.  

 A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójához (Innovációs és Technológiai Miniszté-

rium, 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) kell címezni, a kérelmet az iskolában kell leadni, 

melyet az iskola továbbít a címzettnek. 

 

SNI tanulók felvétele: 

 Iskolánk szakmai alapdokumentuma és pedagógiai programja alapján sajátos nevelésű 

igényű tanulókat integráltan oktat. Feltétel: egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmas-

sági követelményeknek megfelelés. 

 


