Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Felvételi tájékoztató a 2019/2020-as tanévre
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www.szemere.miskolc.hu

Tagintézmény-vezető neve

Szabó András

Pályaválasztási felelős neve

Fodorné Tarnai Katalin

E-mail címe

fodornetkati57@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/SzemereMiskolc/
Az iskola rövid bemutatása

A jogelődje révén 1874-ben alapított iskola egyidős a szervezett magyarországi szakképzéssel. A közel
másfél évszázad során ifjú szakemberek sokaságát képeztük a város, a térség üzemei, vállalkozásai
részére. Nagyon sok az egykori Szemerés diák, közülük sokaknak gyermeke, unokája tanul ma szakmát
iskolánkban.
A szülők és a diákok számára is talán a legnagyobb döntés a pályaválasztás, a megfelelő középiskola
kiválasztása. Iskolánk szerteágazó képzési kínálattal, több nagy szakterületen mintegy 20 szakmával
igyekszik a színvonalas képzést keresők segítségére lenni. Ezzel a színes kínálattal és a több mint ezer fős
tanulói létszámmal szeretettel várunk minden tanulni vágyó diákot.
Iskolánk 4 ágazati szakképzési területen, 7 szakmacsoportban, 11 szakképesítés kínálatával igyekszik a
pályaválasztók segítségére lenni.
Az általános iskola utolsó évfolyamán meg kell hozni azt a döntés, hogy ki melyik középiskolában szeretné
folytatni tanulmányait. Tudjuk, hogy ez nehéz feladat, ezért szeretnénk megkönnyíteni a döntést azzal,
hogy iskolánkban nyílt napokat szervezünk. Ezeken mindenki megtekintheti az egyes képzések helyszíneit
(tantermeket, szaktantermeket, tanműhelyeket), találkozhat leendő tanáraival és megnézheti a
kollégiumunkat is, hiszen a vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani.
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Nyílt napok az iskolában
Szakgimnáziumi képzések iránt érdeklődők számára:
2018. november 6. (kedd) 9 óra: közlekedésgépész, szépészet és sport ágazat
2018. november 6. (kedd) 9:30 óra: rendészet és közszolgálat ágazat
2018. november 20. (kedd) 9 óra: a szakgimnázium valamennyi ágazata iránt érdeklődők számára
2019. január 16. (szerda) 9 óra szakgimnázium
Szakközépiskolai képzések iránt érdeklődők számára:
2018. november 6. (kedd) 9 óra
2018. november 20. (kedd) 9 óra
2019. január 16. (szerda) 9 óra szakközépiskola
SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
Ágazati képzés (9-12. évfolyam)

Tanulmányi
terület
kódja

Érettségi
Mellék-szakképesítés
Szakgimnáziumi végzettséghez kötött
Képzési
OKJ száma és
ágazati képzés 9. ágazati szakképesítés
idő
megnevezése
évfolyamon
megnevezése és OKJ
(év)*
(választás esetén)
száma

0601

XXII. Közlekedésgépész

Autószerelő
54 525 02

0602

XXII. Közlekedésgépész

Autóelektronikai
műszerész
54 525 01

32 582 02
Építő- és
anyagmozgató gép
kezelője
34 522 03
Elektronikai
műszerész

0603

XXX. Szépészet

Fodrász
54 815 01

0604

XXX. Szépészet

XXXVII. Sport

0605

Felvehető
tanulók
száma
(fő)

4+1

28

4+1

28

52 815 03
Férfi fodrász-borbély

4+1

28

Kozmetikus
54 815 02

52 815 04
Szépségtanácsadó

4+1

28

Sportedző (a sportág
megjelölésével)
54 813 02

51 726 01
Regeneráló
balneoterápiás
masszőr

4+1

28

4+1

68

Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány
52 861 11
0606
megjelölésével)** Rendészeti ügyintéző
54 861 01
* A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama
** Az érettségi után egy tanév alatt a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban
XXXVIII.
Rendészet és
közszolgálat
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A felvétel feltétele
Szükséges iskolai végzettség:
Felvételi követelmény:

Integrált felkészítés:

Általános felvételi eljárás:
Helyi felvételi eljárás:
Felvételi rangsor kialakítása:

Kollégium:

alapfokú iskolai végzettség
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
pályaalkalmasság: a rendészeti ügyintéző képzésre jelentkezők
számára (sajátos nevelési igényű tanulót nem veszünk fel!)
hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek (kivéve a rendészeti ügyintéző képzés esetén!)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 14/2017.
(VI. 14.) EMMI-rendelet 2. melléklete alapján
központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges
a felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolai tanulmányi
eredmények alapján számítjuk: 7. évfolyamának év végi és a 8.
évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő
tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar
nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv,
matematika (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 60 pont
rendészeti ügyintéző (szakgimnázium) tanulók számára
lakóhelytől függetlenül (miskolciaknak is) kötelező!

Eltérés az általános felvételi eljárástól
Sport tanulmányi területek esetén:
Az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő
tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 2-szeres súllyal),
történelem, idegen nyelv, matematika, testnevelés (2-szeres súllyal), biológia (2-szeres súllyal). A
maximális pontszám 90 pont. (Amennyiben az SNI tanulónak valamelyik felvételi tárgyból nincs
osztályzata, abban az esetben pontszámát a nem SNI tanulók maximális pontszámához viszonyítva,
arányosítás útján állapítjuk meg.)
Képesség- és készségfelmérés:
A Sportedző, a Rendészeti ügyintéző és a Rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál az általános
állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát mérjük fel (részletek az iskola honlapján:
https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2018.pdf).
Képesség- és készségfelmérés időpontjai a jelentkezők számára:
Rendészeti ügyintéző, illetve Rendészeti őr képzésre jelentkezők számára:
2019. március 4. (hétfő) 13 óra
Pótidőpont: 2019. március 7. (csütörtök) 13 óra
Sportedző képzésre jelentkezők számára:
2019. március 5. (kedd) 13 óra
Pótidőpont: 2019. március 11. (hétfő) 13 óra
Aki a felmérésen “nem megfelelt” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét elutasítjuk. A
“megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a rangsorolásban.
A rendészeti ügyintéző és a rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál a képesség- és
készségfelmérés “megfelelt” minősítése egyúttal a pályaalkalmassági feltételeknek való megfelelést is
jelenti.
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Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása
Közlekedésgépész ágazat
Autószerelő: Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított
egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és
beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és
szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi
a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a
szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel,
próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző
mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.
Autóelektronikai műszerész: A hibás gépjárművekkel kapcsolatos diagnosztikai, elektromos-javítási
feladatokat magas szinten végzi, és felismeri a gépjármű egyéb (pl. nem elektromos) hibáit is. A hibák
kihatásait felismeri, elemzi. A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein
dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését. Ellátja a
munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik.
Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben
a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e
berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.
Szépészet ágazat
Fodrász: A vendégek haját mossa, női-, férfi-, és gyermek hajvágást végez, a hajat színezi, festi, melírozza,
szárítja, egyenesíti vagy hullámosítja, fésüli, feltűzi, hajbetétet alkalmaz. Férfi arcot borotvál, festi, színezi,
megnyírja az arcszőrzetet formaváltoztatással. Hajmunkát végez. A haj és a fejbőr fodrász által kezelhető
rendellenességeit ápolja, kezeli. Frizurával, hajszínnel, haj és fejbőrápolással kapcsolatos tanácsot ad. A
fodrász szolgáltatás feladatait végzi.
Kozmetikus: A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve
fenntartásával manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy
speciális arc- és/vagy testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és
kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik. A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi
szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja az egészségügyi és higiéniai szabályokat, ezzel
biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét.
Sport ágazat
Sportedző: Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú
felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit,
játék– és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a
korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket
és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít,
irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez.
Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek
tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet
szervező egység/intézmény munkájában.
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Rendészet és közszolgálat ágazat
Rendészeti ügyintéző: Az érettségi vizsgát követően egy tanév alatt Rendőr tiszthelyettes szakképesítés
szerezhető a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában. A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
személy- és vagyonőr, testőr, fegyveres biztonsági őr, felvezető, őrparancsnok, őrségparancsnok, parkoló
őr, ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, múzeumi teremőr,
magánnyomozó, közterület-felügyelő
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK
9-11. évfolyam

Tanulmányi
terület kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító szám

Képzési idő
(év)**

Felvehető
tanulók
száma
(fő)

0607

Elektronikai műszerész

34 522 03

3

24

0608

Női szabó

34 542 06

3

24

0609

Rendészeti őr

34 861 01

3

24

0610

Szociális gondozó és ápoló*

34 762 01

3

24

0611

Villanyszerelő*

34 522 04

3

24

* Hiány szakképesítés, Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítés
** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára
Szükséges iskolai végzettség:
Felvételi követelmény:
Integrált felkészítés:

Általános felvételi eljárás:
Helyi felvételi eljárás:
Felvételi rangsor kialakítása:

általános iskola
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés;
pályaalkalmasság: a rendészeti őr képzésre jelentkezők számára
hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek (kivéve a rendészeti őr képzés esetén)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 14/2017.
(VI. 14.) EMMI-rendelet 2. melléklete alapján
központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges
a felvételi pontszámot kizárólag az általános iskolai tanulmányi
eredmények alapján számítjuk: 7. évfolyamának év végi és a 8.
évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő
tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar
nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv,
matematika (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 60 pont
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Képesség- és készségfelmérés:
A Rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál az általános állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát
mérjük fel (részletek az iskola honlapján:
https://www.szemere.miskolc.hu/letoltes/felv/felv_gyak2018.pdf).
Képesség- és készségfelmérés időpontjai a jelentkezők számára:
Rendészeti őr (tagozatkód: 0609) képzésre jelentkezők számára:
2019. március 4. (hétfő) 13 óra
Pótidőpont: 2019. március 7. (csütörtök) 13 óra
A rendészeti ügyintéző és a rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál a képesség- és
készségfelmérés “megfelelt” minősítése egyúttal a pályaalkalmassági feltételeknek való megfelelést is
jelenti.
A megszerezhető szakképesítés bemutatása
Elektronikai műszerész: Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel‐technikai
készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési
eredmények esetén a hibákat megkeresi és megszünteti. Összeszereli és beállítja az elektronikai
berendezéseket. Vezeték‐ és vezérlőrendszereket telepít és tesztel. Ismeri és alkalmazza a villamos
biztonságtechnikai előírásokat.
Női szabó: Műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb
termékeket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák. Ruházati termékeket átalakít, javít. Kereskedelmi
szabásmintákat kiválaszt és módosít a megrendelők és ruha gyártók specifikációi és igényei szerint.
Szabást és szabászati előkészítő műveleteket végez. Ruhaipari gépeket üzemeltet.
Rendészeti őr: A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Személy- és vagyonőr, Testőr, Parkoló őr, Ipari,
kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr,
Számítógépes adatrögzítő.
Szociális gondozó és ápoló: Szociális szakember irányításával az idős és a fogyatékos ellátás intézményi
és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatokat
ellátja. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat
alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási,
gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre
szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására
is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.
Villanyszerelő: Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó
berendezést, erősáramú‐ és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket,
villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít,
karbantart, kezelését betanítja. (a fotovoltaikus szó azt a technológiát írja le, amely segítségével a
napelem elektromosságot állít elő a napfényből.) Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló
berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték‐ és kiskábel hálózatot épít,
szerel, vezérlő‐ és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít,
karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen‐ és váltakozó áramú
forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít,
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karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki
oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet,
munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök
alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények
figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.
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