
FELVÉTELI SZABÁLYZAT 
 

Az intézmény adatai: 

Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola  

2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 22. 

Telefon: +36 33 520 165 

Fax: +36 33 520 165 

E.mail: esztergom@okt.koszisz.hu  

OM azonosító: 031986 

Intézményvezető: Urbán Judit 

 

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola oktatói testülete a felvételi eljárás 

rendjét az alábbiakban szabályozza: 

 

1. A szabályzat hatálya 

A szabályzat az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola 9. évfolyamára jelentkező, 

általános iskolai tanulmányaikat befejező magyar és nem magyar állampolgárokra terjed ki.  

A felvételi eljárás a központilag kibocsátott jelentkezési lapok benyújtásával kezdődik. A  

jelentkezési lapokat a tájékoztatóban megjelölt módon kell kitölteni. Az Esztergomi Kolping 

Katolikus Szakképző Iskola ezen szabályzat közzétételével, az általános iskolákban szervezett 

tájékoztatókon és a nyílt napokon biztosítja a felvételi eljárás megismerhetőségét. 

A felvételi eljárás időbeli határait a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM 

rendelet 2. számú melléklete, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32.§-a 

írja elő. 

 

2. A felvételi eljáráshoz kapcsolódó rendezvények 

Nyílt nap 

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola az érdeklődő általános iskolás tanulók és 

szüleik számára évente 2 alkalommal nyílt napot szervez, amelyen tájékoztatást nyújt az 

intézménybe való bekerülés lehetőségeiről, az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról, és az 

igénybe vehető szolgáltatásokról.  
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Pályaorientációs nyílt nap 

Bemutatjuk az iskolánkban tanulható szakmákat. Gyakorlati foglalkozásokon lehetőség nyílik 

egy-egy szakma gyakorlatban való kipróbálására. 

 

3. Felvételi eljárás 

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola felvételi vizsgát nem tart, a tanulók az 

általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, valamint pályaalkalmassági és 

egészségügyi alkalmasság alapján kerülhetnek be az intézménybe. 

A felvételnél az 5–6–7. év végi és a 8.-os félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika és idegen nyelv osztályzatokat vesszük figyelembe. Minden jegy az értékének 

megfelelő pontszámot eredményezi, amelynek következtében maximálisan 100 pont gyűjthető. 

Amennyiben egy tanuló nem rendelkezik minden évben jeggyel valamilyen tantárgyból, akkor 

az ő eredményét külön kezeljük. Megvizsgáljuk az okot, és az alapján külön eljárás keretében 

döntünk a felvételről. Idegen nyelvből és matematikából nem adható felmentés a turizmus-

vendéglátás ágazaton, mivel a szakmai vizsgákon idegen nyelvből is vizsgát kell tenniük a 

tanulóknak. Az írásbeli feladatok többsége a matematika tantárgyban tanultakra épül. 

A tagozatkódokat 2022. október 20-áig a KIFIR honlapján (https://kifir2.kir.hu/Nyito) tesszük 

közzé.  

 

4. A felvételi döntés 

A felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a megadott keretszámon belül 

ponthatár alkalmazásával történik. A megállapított ponthatár fölött és ponthatáron mindenkit 

fel kell venni, a ponthatár alatti teljesítményt nyújtók felvétele mérlegelés tárgyát képezi. 

Nem vehető fel az a jelentkező, akit az általa megadott intézményi jelentkezési sorrendben 

megelőző középfokú intézmény felvesz. 

A felvételről vagy az elutasításról az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola értesíti a 

jelentkezőket. 

 

5. Jogorvoslat 

A felvételt megtagadó, első fokon hozott döntés ellen a felvételi eljárásra vonatkozó 

jogszabályok, illetve az intézményi szabályzat megsértésére történő hivatkozással, 

jogorvoslattal lehet élni (felülbírálati kérelem). 

https://kifir2.kir.hu/Nyito


A felülbírálati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül az intézmény 

fenntartójához, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezethez (székhely: 

1134 Budapest, Vihar u. 8., levelezési cím: KOSZISZ, 1300 Budapest, Pf.: 9.) kell benyújtani. 

 

6. A felvételi okmányok kezelése 

A felvételi eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum okmánynak minősül. 

Kezelésükért az iskolatitkár és az iskola igazgatója felelős. 

A jelentkezők személyes adatai és a felvételi eljárás során keletkezett okmányok bizalmas 

jellegűek. Az adatok és okmányok kezelésére és tárolására az adatkezelési szabályzat előírásait 

kell betartani. 

 

7. Záró rendelkezések 

Jelen szabályzat az oktatói testületi elfogadással lép hatályba. 

 

A 2022/2023-as tanév pályaválasztási rendezvényei iskolánkban: 

Nyílt napok: 2022. október 27-én és 2022. december 8-án. Ezeken a napokon 9.00 órától adunk 

rövid tájékoztatót az iskoláról. Lehetőség lesz az iskolát megtekinteni. 

Pályaorientációs nyílt nap: 2022. november 29., 9.00–12.00 óráig. 

 

Tagozatkódok a 2023/2024-es tanévben: 

Szakképző iskola: 3 évfolyamos szakképző iskolai szakmai program alapján (oktatott idegen 

nyelv: német). A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

KIFIR kód: 0001 Szakképző iskola – Élelmiszeripar ágazat: Pék-cukrász  

KIFIR kód: 0002 Szakképző iskola – Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász 

KIFIR kód: 0003 Szakképző iskola – Turizmus-vendéglátás ágazat: Pincér-vendégtéri szakember 

KIFIR kód: 0004 Szakképző iskola – Turizmus-vendéglátás ágazat: Szakács 

KIFIR kód: 0005 Szakképző iskola – Szociális ágazat: Szociális ápoló és gondozó 

KIFIR kód: 0006 Szakképző iskola – Szociális ágazat: Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

 

Esztergom, 2022. október 06. 

 

          Urbán Judit 

   igazgató 


