
 

Felvételi tájékoztató a 2023/2024-es tanévre 

  

A Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnáziumban 

(OM 910006/015) a 2023/2024-es tanévre a 9. évfolyamra történő felvételi eljárás rendjét az oktatótestület határozza meg. 

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE: 

Iskolánk az általános felvételi eljárás szabályai szerint bonyolítja le a 9. évfolyamra jelentkező tanulók felvételét, tehát nem kerül sor írásbeli és szóbeli felvételi 

vizsgára. 

A jelentkező tanulók az általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kapcsolódnak be a felvételi folyamatba. 

Felvételi sorrendjüket az érdemjegyeik összegzésével kialakított pontszám határozza meg. 

 A pontszám kialakításához 7. tanév végi, valamint a 8. év félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá a 7. év 

végi és a 8. év félévi biológia (a kisgyermekgondozó, -nevelő, és a oktatási szakasszisztens szakma esetén),  

 A pontszám kialakításához 7. tanév végi, valamint a 8. év félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá a 7. év 

végi és a 8. év félévi informatika (az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, a színház- és rendezvénytechnikus és a mozgókép- és 

animációkészítő) jegyek kerülnek figyelembe vételre.  

 A végleges összpontszám a jelentkező érdemjegyeinek számtani átlaga.  

Ha a tanuló valamely, a pontszám kialakításában érintett tantárgyból az értékelés, minősítés alól mentesítve volt és nem rendelkezik a figyelembe vehető időszakban 

az adott tantárgyból osztályzattal, akkor a fent felsorolt tantárgy átlagát vesszük figyelembe. 

Az így kialakult pontszám alapján rangsor készül. Ezt a rangsort kapja meg a Felvételi Központ, mely alapján - az általános iskolák által a hozzájuk küldött 

jelentkezési lap és az iskolánkban kialakult rangsor alapján - kialakítja az iskolánkba felvételre javasoltak névsorát. Ez a névsor képezi az egyes osztályba sorolást a 

megjelölt szakmai képzés kódjainak figyelembe vételével. 

Azonos pontszám esetén az iskola előnybe részesíti azt a tanulót, 

 akinek a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv érdemjegyeiből képzett pontszáma magasabb.  

 aki hátrányos helyzetű. 

 akinek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, feladatellátási helye szerinti járásának területén van. 

SNI és  BTMN tanulók jelentkezését is fogadjuk: 

 A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő tanulók is 
jelentkezhetnek. Felvételükről az iskola az egészségügyi alkalmassági vizsgálat szakvéleménye alapján dönt. 

A pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági vizsgálatról a tanulókat levélben értesítjük. 

 egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi 

adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás 

gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre. A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon intézményünk 

iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt 

foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi majd.  

 pályaalkalmassági követelmény: azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó tanuló képességei, 

készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára és a szakma végzésére. 

 A fent felsorolt vizsgálatok eredménye a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolását csak annyiban befolyásolhatja, 

hogy a tanuló a vizsgálaton megfelelt vagy nem felelt meg, azaz a vizsgálat eredményeként a jelentkezése elutasításra kerül vagy nem. A fenti vizsgálatok 

eredménye tehát konkrét pontszámokban a felvételi eljárás során nem jelenik meg. 

A felmentett tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény hitelesített másolatát.  

 a  szakértői véleményben rögzített kedvezmények és mentességek a csak az érvényes szakértői vélemény(ek) birtokában érvényesíthetők. 

A tanulók angol vagy német nyelvet tanulhatnak iskolánkban: 

 az informatika és távközlés és a kreatív ágazatban: angol nyelvet 

 az oktatás és a szociális ágazatban: német nyelvet. 

 

A felvételi döntés ellen az eljárás végén a szülő fellebbezést, illetve méltányossági kérelmet nyújthat be az iskolát fenntartó Tatabányai Szakképzési Centrum 

főigazgatójához. 
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INDULÓ OKTATÁSI FORMÁK: 

 

TECHNIKUM: 

 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 év  azonosítószám: 5 0612 12 02  TAGOZATKÓD: 0110 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  

Informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva, kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében 

vesz részt. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, az egyszerűbb problémákat webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával 

önállóan megoldja. Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, a 

különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, valamint az alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, továbbá a 

felhőszolgáltatások üzemeltetése. Segítséget nyújt kollégáinak az alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében 

informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási 

alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai témákban hatékonyan 

kommunikál magyarul és angolul egyaránt. 

 

Kisgyermekgondozó, -nevelő 5 év     azonosítószám: 5 0922 22 02  TAGOZATKÓD: 0111 

Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  

A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. 

Nevelő-gondozó munkáját a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára és az intézménye Szakmai Programjára alapozza. Felelősséget vállal a rábízott 

kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A nevelésben partnerként támogatja a szülőt. 

Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján, kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit . 

Egészséges életmódra nevel. Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat. A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési 

és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja. Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő 

szakembereket. A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet.  

Pályaalkalmassági vizsgálat és egészségügyi vizsgálat szükséges. 

 

Színház- és rendezvénytechnikus 5 év     azonosítószám: 5 0413 16 14  TAGOZATKÓD: 0112 

Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

A színházi és egyéb kulturális intézményekben színpadtechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez. Részt vesz a próba színpadtechnikai folyamatában, 

begyűjti az információkat egy új produkció színpadtechnikai igényeihez. A kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges 

technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások színpadtechnikai folyamatait. Elsajátítja, végrehajtja a színpadtechnikai 

instrukciókat a próba folyamán, valamint beprogramozza a látvány- és színpadtechnikai jeleket, melyek beállítását szükség szerint ellenőrzi és korrigálja. Beépíti a 

tervrajznak megfelelően a díszletet, telepíti a bútorokat és a kellékeket. Az előadás során felügyeli annak színpadtechnikai biztonságát, lebonyolítja színpadtechnikai 

tevékenységeit, üzemelteti a színpadtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján. Betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat. A műsoron 

lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. A színpadtechnikai eszközökre 

vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez, a színpadtechnikával kapcsolatos biztonsági helyzeteket szakmailag elbírálja és a veszélyhelyzeteket 

meghatározza.  

 

Mozgókép- és animációkészítő 5 év     azonosítószám: 5 0211 16 10  TAGOZATKÓD: 0113 

Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

A mozgókép- és animációkészítő technikus a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén végez fejlesztő, kivitelező és alkotó munkát. 

Különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek 

stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és alapszintű rajzkészséggel rendelkezik. Vizuális 

előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és a vizuális 

trükk készítés bizonyos feladatait egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott forgatókönyv alapján. Mozgóképi 

tartalomelőállításban vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik. Megválasztja, és szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, 

digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai, illetve képmegjelenítő eszközöket. A biztonsági előírásokat, valamint a 

szakmára vonatkozó jogi szabályozásokat ismeri és betartja. A szakma technikai és vizuális környezetének fejlődésével lépést tart. Egészségügyi vizsgálat szükséges. 

 

Oktatási szakasszisztens 5 év   azonosítószám: 5 0188 25 01  TAGOZATKÓD: 0114 

Oktatás ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  

Gondozási feladatokat lát el. Kisiskolások öltözködésénél, étkeztetésénél segédkezik. Tanórák közötti szünetekben felügyel a gyerekekre. A napköziben segíti a 

tanulást, korrepetál. Előkészíti a tanórákhoz szükséges oktatási eszközöket, rendet tart a szertárban. Közreműködik egyes tanórák (pl. testnevelés, technika), valamint 

könyvtári foglalkozások lebonyolításában. Ellátja a pedagógus által megjelölt adminisztratív feladatokat. Tanulók szociális ügyeit, segélykérelmeit intézi, kapcsolatot 

tart a gyámhatósággal. Nevelési probléma vagy betegség esetén elkíséri a tanulót a tanácsadóba, orvosi rendelőbe. Elkíséri a pedagógust családlátogatásokra. Tartós 

hiányzás esetén felkeresi a tanulókat, veszélyeztetett gyerekeket. Részt vesz iskolai ünnepélyek előkészítésében, a diákokkal közösen feldíszíti az osztálytermet, alsó 

tagozatosok termeiben olvasó-, pihenő és játszósarkokat alakít ki. Faliújságot rendez. Kirándulásokat, szabadidős, kulturális és sport programokat szervez és bonyolít 

le. Pályaalkalmassági vizsgálat és egészségügyi vizsgálat szükséges. 
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BEISKOLÁZÁSI KÓDOK: 

 

Tanulmányi 

terület 

kódja 

Ágazat Szakma megnevezése 

Egészségügyi 

alkalmassági 

vizsgálat 

Pályaalkalmassági 

vizsgálat 
Osztály  

0110 
Informatika és 

távközlés  

Informatikai 

rendszer- és 

alkalmazás-

üzemeltető technikus 

– – egy osztály 

0111 Szociális 

Kisgyermekgondozó, 

- 

nevelő 

szükséges szükséges egy osztály 

0112 Kreatív  
Színház- és 

rendezvénytechnikus  
– – fél osztály 

0113 Kreatív  
Mozgókép- és 

animáció-készítő 
szükséges – fél osztály 

0114 Oktatás 
Oktatási 

szakasszisztens 
szükséges szükséges egy osztály 

 

 

A beiratkozáshoz szükséges feltételek: 

A 9. évfolyamra eredményes általános iskolai bizonyítvány birtokában lehet beiratkozni. Nem iratkozhat be az a tanuló, aki az általános iskola 8. évfolyamát bármely 

tantárgyból elégtelenül zárta, annak ellenére sem, hogy a 8. évfolyam sikeres félévi tanulmányi eredménye alapján az iskolától korábban a felvételéről szóló 

határozatot kapott. Az ilyen tanulónak akkor van lehetősége beiratkozni, ha sikeres javítóvizsgát tett. 

 

Az iskola által nyújtott szolgáltatások: 

Diákkörök, szakkörök, sportköri és kulturális foglalkozások a tanulók igényei szerint. Tehetséges tanulók felkészítése versenyekre, továbbtanulásra. A hátrányokkal 

rendelkezők felzárkóztató segítése, gondozása. 

Kollégiumi férőhely biztosítása a városi kollégiumban. 

 

 

Az érdeklődők számára nyílt napot tartunk, időpontja: 

2022. november 17. (csütörtök) 10.00-14.10. 

Helye: iskola előadóterme, tantermek – köszöntés, tájékoztatás, óralátogatások  

  

 

Tatabánya. 2022. október 1. 

  

Vargáné Vojnár Katalin sk. 

            igazgató 


