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1. Bevezetés 

1.1. Jogszabályi háttér 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 22/2022. (VII.29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 

 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait, a feladatok 

végrehajtására vonatkozó határidőket a tanév rendjét megállapító 22/2022. (VII.29.) BM 

rendelet határozza meg. 

 

Felvételi tájékoztatónkat nyilvánosságra hozzuk a középfokú intézmények felvételi 

információs rendszerében (KIFIR), valamint az iskola honlapján. 

1.2. Beiskolázási tevékenység 

Iskolánk országos beiskolázási területű. Igyekszünk minél több megyei és regionális 

pályaválasztási kiállításon bemutatni képzési kínálatunkat. 

 

Iskolánk tevékenységét az érdeklődő diákoknak, szülőknek pályaválasztási nyílt napok 

keretében mutatjuk be, melynek időpontját az eseménynaptárban és az iskola honlapján tesszük 

közzé. 
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2. Meghirdetett tanulmányi területek 

2.1. Technikumi képzés 

Tanulmányi 

terület  

belső kódja 

Évfolyamok 

száma 
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Osztály Fő 

1511 9-13 

Mezőgazdaság és 

erdészet ágazat 

5 0821 17 02 

Erdésztechnikus 

(Erdőgazdálkodás 

vagy 

Vadgazdálkodás 

szakmairány) 

5 év 

3 120 

2.2. Szakképző iskolai képzés  

Tanulmányi 

terület  

belső kódja 

Évfolyamok 

száma 
Szakma 

Felvehető 

Osztály Fő 

1501 9-11 

Mezőgazdaság és erdészet 

ágazat 

4 0821 17 01 

Erdőművelő-fakitermelő 

3 év 

1 28 

 

2.3. Technikumi képzés érettségivel rendelkezők részére 

5 0821 1702 Erdésztechnikus (képzési idő: 2 év) nappali és esti munkarend szerint. 
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3. Felvételi eljárás rendje 

3.1. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje technikumi és szakképző iskolai képzésre 

(nappali tagozat) 

 

A felvételi kérelmet az Oktatási Hivatal által kiadott felvételi lapok kitöltésével az általános 

iskolákban lehet benyújtani. Az általános iskolák a jelentkezéseket rögzítik a KIFIR 

rendszerben, majd a jelentkezési lapokat elküldik a középiskolákba és az adatlapot – amely 

jelentkezések sorrendjét is tartalmazza – a Felvételi Központba. 

 

Iskolánk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények, valamint az 

egészségügyi alkalmassági vizsgálat alapján dönt. 

 

Tanulmányi eredmények alatt a középfokú iskolába felvételiző tanuló általános iskolai 

tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő 

osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredményekbe tehát nem számítható be 

nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny és egyéb olyan teljesítmény, amely részben 

vagy teljesen elválasztható az általános iskolai tanulmányokat (a helyi tantervi követelmények 

teljesítésének szintjét) dokumentáló általános iskolai bizonyítványban (ellenőrzőben) található 

minősítéstől. 

 

A tanulmányi eredmény számításához az alábbi tantárgyakat szükséges szerepeltetni a 

felvételi lapon: 

 Magyar nyelv 

 Magyar irodalom 

 Angol/német nyelv 

 Történelem 

 Matematika 

 Biológia  

 Kémia 

 Fizika 

 Földrajz 

 Informatika 

 

A felvételi pontszám a fenti tantárgyak 5., 6., 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi 

tanulmányi eredményéből számított átlag tízszerese. 

 

Annak a jelentkezőnek, akinek a 8. osztály félévi értesítőjében bármelyik tantárgyból elégtelen 

osztályzat szerepel, a felvételi pontszáma nulla! 

 

Az elérhető maximális pontszám 50 pont, mely az iskolai felvételi rangsor összeállításának 

alapja. 

 

A felvételt nyert tanulóknak május hónapban Mátrafüreden egészségügyi alkalmassági 

vizsgálaton kell részt venniük, melyet az intézmény iskolaorvosa végez el. Az egészségügyi 
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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. 

 

Akik az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton nem feleltek meg, nem iratkozhatnak be 

intézményünkbe. 

 

Az SNI (sajátos nevelési igényű) státuszú tanulókat az Északi ASZC Mátra Erdészeti 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nem oktatja. 

 

3.2. Érettségi vizsgával rendelkezők felvételi rendje technikumi képzésre (nappali és 

esti munkarend) 

A felvételi kérelmet az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet 

benyújtani. 

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a sikeres érettségi bizonyítvány másolatát, melyet 

beiratkozáskor eredetiben is be kell mutatni. A beiratkozás feltétele szakképesítésre vonatkozó 

foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolása. 

A jelentkezés határideje: 2022. augusztus 31. 

 

3.3. Felvétel kollégiumba 

9. évfolyamra felvett tanulóknak intézményünk biztosítja a kollégiumi elhelyezést. Jelentkezés 

a felvételről szóló értesítéskor kiküldött nyilatkozat postafordultával történő visszaküldésével 

történik. 

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. 

A kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanuló minden tanév végén a következő tanévre a 

kollégium vezetőjénél írásban kérheti kollégiumi jogviszonyának meghosszabbítását. 

 

  



Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

3232 Mátrafüred, Erdész út 11. OM azonosító: 033699 Telephely kódja: 015 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2022/2023. TANÉV 

 

 

 6 

4. A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben  

 

Határidők Feladatok 

2022. október 20. 

Az iskola a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében (KIFIR) meghatározza a tanulmányi területeket, és 

rögzíti a felvételi eljárás rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatót. 

2022. október 20. 
Az iskola a www.matra-szakkepzo.sulinet.hu honlapján 

nyilvánosságra hozza a felvételi tájékoztatót. 

2022. október 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2023. február 22. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Hivatalnak. 

2023. március 17. 
Az iskola a www.matra-szakkepzo.sulinet.hu honlapján 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2023. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2023. április 03. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 

2023. április 13. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort 

megküldi a Hivatalnak. 

2023. április 21. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék). 

2023. április 28. 
Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2023. május 8–19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 

vettek fel. 

2023. május 8. – 

augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

2023. május 19. A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 

meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál. 

2023. május 8–19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 

vettek fel. 

2023. június 21–23. 
Beiratkozás a középfokú iskolába. A pontos dátum a felvételről szóló 

értesítésben kerül megjelölésre. 
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