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

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

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

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

 2019. év LXXX. törvény a szakképzésről 

 

2. A tagintézmények belső szabályait rögzítő dokumentumok a felvételi alapelveit 

rögzítik: 

 A Pedagógiai 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 Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 
Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.  (+36 82) 420-526 Fax: (+36 82) 415-233 

Tagintézmény honlapja és e-mail címe: www.kozgazdasagi.hu, noszlopykszki@gmail.com 

Tagintézmény vezetője: Keczeli László 

Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Keczeli László 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai: 

Képzés 

belső kódja 
Évfolyamok 

száma 

Alkalmazott 

tanterv 
Szakterület jellemzői 

Egyéb oktatási 

jellemző 

Képzési 

keret 

(fő) 

Felvételi tan-

tárgy 

Tagozat képesítés száma 

és neve 

(OKJ) 

0210 5 
technikumi 

kerettanterv 

Közlekedés, szállítmá-

nyozás és logisztika 

angol és német 

nyelv 
34 

központi írás-

beli felvételi 

5 1041 15 06 

Logisztikai technikus 

0220 5 
technikumi 

kerettanterv 

Gazdálkodás és me-

nedzsment 

angol és német 

nyelv 
34 

központi írás-

beli felvételi 

5 0411 09 01 

Pénzügyi-számviteli ügy-

intéző 

0230 5 
technikumi 

kerettanterv 

Gazdálkodás és me-

nedzsment 

angol és német 

nyelv 
34 

központi írás-

beli felvételi 

5 0411 09 02 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

0240 5 
technikumi 

kerettanterv 

Informatika és távköz-

lés 
angol nyelv 34 

központi írás-

beli felvételi 

5 0613 12 03 

Szoftverfejlesztő és –tesz-

telő 

0245 5+1 
technikumi 

kerettanterv 
Kereskedelem 

magyar-német két-

tanítási nyelvű 
34 

központi írás-

beli felvételi 

5 0417 13 01 

Idegen nyelvű ipari és ke-

reskedelmi technikus 

 

  



Egyéb információk 

Pályaválasztási fórumok időpontjai:  

 2020. október 13., kedd, 15.00 – 17.00 az érdeklődő tanulók és szülők részére az 

MSTeams programban.  

Ennek linkje: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY0MmQ4NjMtNzQ2Mi00MTU4LWFhYzIt-

MjQ1OWQ4OWRhMzQ1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2271d8600b-a021-403d-a6a1-

83977061f6ec%22%2C%22Oid%22%3A%22b11309f0-9a67-4e93-af99-5d5aaae1ec5d%22%7D 

 2020. november 11.  szerda – a részletek a vírushelyzet függvényében később kerülnek 

pontosításra. 

Felvételi eljárás rendje: Központi írásbeli felvételi eredményének pontszáma felezve (50 

pont), valamint a 7. osztály és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményei magyar nyelv, magyar 

irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból. Így az elérhető maximális pont-

szám összesen 100 pont. 

Vizsga időpontja, helye: az Oktatási Hivatalnál regisztrált intézményekben, 2021. január 23. 

10.00 óra, pótfelvételi: 2021. január 28. 14.00 óra 

Vizsga követelményei: központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából 

Egészségügyi alkalmasság kizáró feltételei: nincs 

Egyéb: A 0240-es kódszámú Informatika és távközlés ágazaton a kötelező idegen nyelv az 

angol, a 0245-ös kódszámú Kereskedelem ágazaton a kötelező idegen nyelv a német. 

 

A felvételi eljárás ütemezése 

1. Jelentkezés módja, határideje: 

Jelentkezés az általános iskolában történik. Határidő:2020. december 8. 

2. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 

Időpont: 2021. március 16. 

Helyszín: A technikum titkársága, illetve honlapja, ahol a jelentkezés történt. 

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. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY0MmQ4NjMtNzQ2Mi00MTU4LWFhYzItMjQ1OWQ4OWRhMzQ1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2271d8600b-a021-403d-a6a1-83977061f6ec%22%2C%22Oid%22%3A%22b11309f0-9a67-4e93-af99-5d5aaae1ec5d%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY0MmQ4NjMtNzQ2Mi00MTU4LWFhYzItMjQ1OWQ4OWRhMzQ1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2271d8600b-a021-403d-a6a1-83977061f6ec%22%2C%22Oid%22%3A%22b11309f0-9a67-4e93-af99-5d5aaae1ec5d%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY0MmQ4NjMtNzQ2Mi00MTU4LWFhYzItMjQ1OWQ4OWRhMzQ1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2271d8600b-a021-403d-a6a1-83977061f6ec%22%2C%22Oid%22%3A%22b11309f0-9a67-4e93-af99-5d5aaae1ec5d%22%7D


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 23. 8:00 

Jogorvoslati lehetőség: A benyújtott kérelmek alapján, 2021. június 1-ig. 

SNI tanulók felvétele: A tanuló kérelmére - kiskorú esetében a kiskorú tanuló törvényes kép-

viselőjének kérelmére - a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményekben részesít-

hető, ha egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye vagy egyéb helyzete ezt indokolttá teszi. 

Kérjük a szülőket, hogy a központi felvételi jelentkezési lap mellé csatolják a szakértői véle-

ményeket. 


