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TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES TANULÓK! 

A 2018-2019-es líceumi és szakoktatási felvételi a 4794/2018.08.31 

illetve a 4795/2018.08.31 számú minisztériumi rendeletek által 

jóváhagyott módszertan előírásai alapján történik. 

A nyolcadik osztályt végzett tanulók líceumi és szakoktatás béli 

felvételije bonyolult folyamat. Éppen ezért, ez a tájékoztató füzet azokat a 

hasznos tudnivalókat tartalmazza, amelyek az érdekeltek (diákok, szülők 

és tanárok) segítségére lehetnek.  

A tájékoztató füzetbe az említett módszertanból vett legfontosabb 

tudnivalókat foglaltuk bele, közzétettük a Kovászna megyében működő 

líceumok elérhetőségeit, a beiskolázási tervet - melyben megtalálhatóak a 

különböző szakok kódjai - a felvételi eseménynaptárt és olyan 

információkat, melyek a speciális, az esti és a csökkentett látogatású 

oktatásba, valamint a roma nemzetiségű tanulóknak fenntartott helyekre 

való iratkozását illeti. 

A helyes és időben való tájékozódás érdekében minden VIII. 

osztályos diákhoz eljuttatjuk ezt a tájékoztató füzetet azért, hogy 

valamennyien sikeresen folytathassák tanulmányaikat líceumi vagy 

szakoktatási szinten. 

Meggyőződésünk az, hogy ha figyelmesen elolvassák ezt a 

tájékoztató füzetet, és szigorúan betartják az osztályfőnök, illetve az 

iskolaigazgató útmutatásait, minden végzős diák sikeresen, óhajának és 

képességeinek megfelelően iratkozhat be a IX. osztályba. 

Ebben a tájékoztató füzetben a felvételivel kapcsolatos legfontosabb 

eseményeket/tevékenységeket mutattuk be. Bővebb információkat, az 

érvényben levő törvényeket és módszertanokat a Kovászna Megyei 

Tanfelügyelőség honlapján: isj.educv.ro –Admitere 2018 lehet 

tanulmányozni. 

Sikeres felvételit kívánunk!



 

 

SZEMELVÉNYEK A LÍCEUMI FELVÉTELI SZERVEZÉSÉNEK ÉS 

LEBONYOLÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANÁBÓL 

 

 

• A 2018. évben nappali tagozaton VIII. osztályt végzettek kortól függetlenül, valamint az előző 

évek végzősei közül azok a személyek, akik a 2018-2019-es tanév kezdetéig nem töltik be 18. 

életévüket, a líceum nappali tagozatára iratkozhatnak.  

• Az előző évek végzősei közül azok a személyek, akik a 2018-2019-es tanév kezdetéig betöltik 

18. életévüket, csak a líceum esti vagy csökkentett látogatású tagozatára iratkozhatnak, az 

eseménynaptárban kijelölt időszakban.  

• Az állami líceumokba való beiratkozás vizsga nélkül, a felvételi média (átlag) alapján történik. 

• A felvételi média egyenlő az Országos Értékelésen elért, valamint az V-VIII. osztályok 

átlagának súlyozott középarányosával. A súlyozott középarányoshoz az Országos Értékelésen 

elért átlag 80%-kal, az V-VIII. osztályok átlaga pedig 20%-kal járul hozzá. 

• A felvételi médiát abban az esetben is kiszámítják, ha az Országos Értékelésen elért általános 

kisebb, mint 5,00. A felvételi médiát kerekítés nélkül, két tizedesnyi pontossággal számítják ki. 

• A VIII. osztályos végzősök a IX. osztály nappali tagozatára, az állami oktatási intézmények 

számára a beiskolázási tervben jóváhagyott helyekre való beíratása (azok kivételével, akik 

tehetségpróbát igénylő osztályokba, speciális oktatásba vagy romák számára fenntartott helyekre 

jelentkeznek) számítógépes elosztással történik, a felvételi médiák csökkenő sorrendjében, a 

jelentkező választása (opciója) alapján.  

• Az elméleti, a műszaki és a hivatás (vokacionális) profilú líceumok esetében a jelentkezők 

elosztása, a felvételi médiák csökkenő sorrendjében, az opciók alapján, közvetlenül a szakokra 

történik. 

• A hivatás profilú líceumok, a sport, katonai, teológiai, művészeti és pedagógiai profilokra – a 

számítógépes elosztás előtt – tehetségpróbákat szerveznek, a jelen metodológia és annak mellékletei 

szerint. 

• Azok a líceumok, amelyekben valamelyik nemzeti kisebbségnek nyelvén működnek osztályok, 

anyanyelvi próbát szerveznek azoknak a jelentkezőknek, akik az V-VIII. osztályokban nem tanulták 

az illető nyelvet. 

• Azon líceumok számára, amelyekben egy idegen nyelvet kétnyelvű rendszerben tanuló 

osztályokat szerveznek (bilingv), a megyei felvételi bizottság idegennyelv próbát szervez, a 

felvételi eseménynaptár szerint. 

• Azok a vizsgázók, akik általános iskolai tanulmányaik alatt nemzetközileg elismert nyelvvizsgát 

tettek le, kérhetik a nyelvvizsgán elért eredményeik elismerését és egyenértékesítését a IX. 

kétnyelvű osztályba való felvételi vizsgával, abban az esetben, ha a bizonyítvány/ diploma az A2-es 

szintnek megfelelő vagy ennél magasabb idegen nyelvi kompetenciát igazol, a Közös Európai 

Nyelvi Referenciakeretnek megfelelően. (Ezek a vizsgázók 10-est kapnak a IX. kétnyelvű osztályba 

való felvételi idegen nyelvvizsga próbáján.) 

• Azoknak a tanulóknak, akik tehetségfelmérő, valamint idegen nyelv és anyanyelv próbákon 

szeretnének részt venni, az illető próbát szervező líceum titkárságán kell jelentkezniük, az iskolájuk 

által kibocsátott beiratkozási lap mellékletével. 

• A líceumi felvételi első fordulóján való részvétel a beiratkozási lapok kitöltéséből áll. Ezt 

minden VIII. osztályt végzett tanuló saját iskolájában teszi meg, beleértve azokat a tanulókat is, 

akik előző években végezték el a VIII. osztályt. 

• A tanulók preferenciájuk csökkenő sorrendjében (elsőnek, amit a legjobban szeretnének, utána a 

második opciójukat stb.) írják be az osztályok/szakok kódszámait. 

• A kódszámokat a tanuló írja rá a beiratkozási lapra, a szülő/gyám és az osztályfőnök 

jelenlétében. Kitöltés után a beiratkozási lapot aláírja a tanuló, a szülő/gyám és az osztályfőnök.  



• Azok a tanulók, akik más megyébe akarnak iratkozni, kikérik a saját iskolájukból a kitöltött 

beiratkozási lapot, az opciókat csak annak a megyének a speciális iratkozási központjában töltik ki, 

ahova felvételiznek. 

• Minden tanuló csak egyetlen megyében vehet részt a számítógépes elosztáson. 

• A számítógépes elosztás egyetlen fordulóban történik, amelyen részt vehet minden olyan 

VIII. osztályos végzős, aki a 2018-2019-es tanév kezdetéig nem tölti be 18. életévét. 

• A felvételi első szakaszára minden tanuló számára egyetlen beiratkozási lapot szabad kitölteni 

és kinyomtatni, amelyet az iskola igazgatója aláír és lepecsétel. 

• 2018. július 10-13. között a tanulók kötelesek letenni annak a líceumnak a titkárságán, ahová 

bejutottak, a következő iratokat tartalmazó iratcsomót: 

a.  beiratkozási kérés; 

b. személyazonossági igazolvány; 

c. keresztlevél másolata, az általános iskolában hitelesítve; 

d. a VIII - kos Országos Értékelés eredményeit tartalmazó igazolás; 

e. az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata, amelyben szerepel a 4 iskolaév általánosa; 

f. orvosi igazolás. 

• Azokat a tanulókat, akik a fent említett időszakban nem adják le a beiratkozási 

iratcsomót, visszavonultaknak tekintik, és a megyei bizottság felhasználhatja az így 

felszabadult helyeket a speciális esetek megoldására. Ha ezek a tanulók később jelentkeznek, 

a megyei bizottság elosztja őket a speciális esetek megoldása után megmaradt helyekre.  

• 2018. július 16-18. között a megyei felvételi bizottság megoldja a számítógépes elosztás 

után fellépő speciális eseteket, mint pl. betegségek, helycserék, ikertestvérek áthelyezése, a 

megmaradt helyekre való elosztás vagy újra osztás, lakóhelyhez való közeledés, kódszámok 

téves beírása stb. Ugyanebben az időszakban oldják meg a helyzetét azoknak a tanulóknak, 

akik valamilyen oknál fogva nem kaptak még elhelyezést a felvételi során, vagy nem 

iratkoztak be a líceum titkárságán.  

• Azokat a tanulókat, akik nem iratkoztak be abba a líceumba, ahová elhelyezte a számítógép, 

vagy nem vettek részt, illetve nem vehettek részt a felvételin ebben a periódusban, mert még nem 

volt lezárva a VIII. osztályos tanulmányi helyzetük (pl. pótvizsgások stb.) 2018. szeptember 3-7. 

között helyezik el a fennmaradt helyekre.  

   
  



A 2018-2019-os tanév líceumi felvételi naptára 

Határidő/ 

Periódus 
Esemény 

A felvételi előkészítése 

2018. június 26. A VIII. osztályos végzősök, felvételi médiájuk csökkenő sorrendjébe állított, 

megyei szinten összesített névsorának közzététele 

Minden iskolában kifüggesztik a VIII. osztályos végzősök, felvételi médiájuk 

csökkenő sorrendjébe állított névsorát 

Az iskolák titkárságán kitöltik a beiratkozási lapokat az iskolakóddal, a VIII. 

osztályos tanulók személyes adataival és az V-VIII osztály általánosával, a 

VIII. osztályos Országos Értékelésen elért médiájával és a felvételi médiával

Tehetségpróbák 

2018. május 10-

11. 

A beiratkozási lap mellékletének kiadása azoknak a tanulóknak, akik 

tehetségpróbákra szeretnének jelentkezni    

2018. május 14-

15. 

A tehetségpróbákra való beiratkozás 

2018. május 16-

18. 

Tehetségpróbák lebonyolítása 

2018. május 22. A tehetségpróbák eredményeinek kiközlése. Óvások benyújtása a módszertan 

által előírt esetekben 

2018. május 25. A tehetségpróbák végleges eredményeinek kiközlése 

2018. június 28. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a hivatás profilú osztályokba, visszakérik 

a beiratkozási lapjukat 

Anyanyelv és idegen nyelv próbák 

2018. május 10-

11. 

A beiratkozási lap mellékletének kiadása a nyelvpróbákon részt venni 

szándékozó tanulóknak 

2018. május 14-

15. 

Nyelvismereti próbákra való beiratkozás 

2018. május 16-

18. 

Nyelvismereti próbák lebonyolítása. 

2018. május 22. A nyelvismereti próbák eredményeinek kiközlése. Óvások benyújtása, a 

módszertan által előírt esetekben 

2018. május 25. A nyelvismereti próbák végleges - óvások utáni - eredményeinek kiközlése és 

az eredmények átküldése a megyei felvételi bizottságnak  

2018. május 29-

31. 

A beiratkozási lap kitöltött mellékletének visszakérése a nyelvismereti 

próbákat szervező iskoláktól 

2018. június 6. A nyelvismereti próbákon részt vett tanulók leadják a beiratkozási lap kitöltött 

mellékletét a saját általános iskolájukban 

Romák részére fenntartott helyekre és speciális oktatásba való felvételi 

2018. május 11. A romák számára fenntartott helyek kiközlése 

2018. június 15. A romák számára fenntartott helyekre való beiratkozás határideje 

2018. július 5-6. A roma jelentkezők a fenntartott helyekre való elosztása 

2018. július 5-6. A speciális oktatásba jelentkezők iratkozása és elosztása 

Felvételi – első forduló, azon jelentkezők részére, akik a 2018-2019-es tanév kezdetéig nem 

töltik be 18. életévüket 

2018. június 29-

július 3. 

A VIII. osztályt végzett tanulók és szüleik, az osztályfőnök jelenlétében, 

kitöltik opcióikkal a beiratkozási lapokat  

A más megyékbe felvételizők kitöltik opcióikkal a beiratkozó lapjaikat az 

illető megye speciális iratkozó központjában  



A beiratkozási lapokban szereplő adatok bevitele a számítógépes adatbázisba 

2018. június 30 

július 4. 

A kinyomtatott beiratkozási lapokon lévő adatok szülők és tanulók általi 

leellenőrzése, az esetleges hibák kijavítása, a beiratkozási lapok 

újranyomtatása (szükség esetén) 

2018. július 9. VIII. osztályt végzett, 2018-2019-es tanév kezdetéig 18. életévüket be nem 

töltött tanulók számítógépes elosztása 

2018. július 9. Az eredménylisták és a líceumokban megmaradt üres helyek listájának 

kiközlése az általános iskolákban 

Minden líceumban kifüggesztik, az oda bejutott tanulók névsorát 

2018. július 10-

13. 

A IX. osztályokba bejutott tanulók leadják iratcsomóikat az illető líceum 

titkárságán 

2018. július 16-

18. 

A megyei felvételi bizottság megoldja a számítógépes elosztás után adódó 

különleges eseteket 

Felvételi – II. forduló az idei végzősök, valamint az előző években végzettek számára, akik a 

2018-2019-es tanév kezdetéig nem töltik be 18. életévüket 

2018. július 18. A szabad helyek valamint a tehetség és nyelvismereti próbák színhelyének és 

naptárának kihirdetése. 

2018. szeptember 

3. 

Tehetség és nyelvismereti próbákra való beiratkozás 

2018. szeptember 

4-5. 

Tehetség és nyelvismereti próbák lebonyolítása 

2018. szeptember 

3-6. 

Azon VIII. osztályt végzett tanulók, akik nem vettek részt a felvételi egyik 

előzetes szakaszán sem vagy nem iratkoztak be a módszertan által előírt 

periódusban vagy tanulmányi helyzetüket utólagosan zárták le, leadják a 

beiratkozási kérésüket a megyei felvételi bizottsághoz 

2018. szeptember 

7. 

Azon VIII. osztályt végzett tanulók elhelyezése, akik nem vettek részt a 

felvételi egyik előzetes szakaszán sem vagy nem iratkoztak be a módszertan 

által előírt periódusban vagy tanulmányi helyzetüket utólagosan zárták le. 



SZEMELVÉNYEK A SZAKISKOLAI FELVÉTELI SZERVEZÉSÉNEK ÉS 

LEBONYOLÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANÁBÓL 

 

•   A szakiskolát választhatják a jelen tanévben VIII. osztályban iratkozott tanulók, valamint az előző 

években 8 osztályt végzett ifjak, ha sikeresen befejezték a VIII. osztályt.  

• A szakiskolai felvételi 2 fordulóban történik. Minden forduló a következő lépésekből áll: a 

jelentkezők iratkozása, a felvételi vizsga (ha a jelentkezők száma meghaladja a jóváhagyott helyek 

számát), a jelentkezők felvétele és az eredmények kihirdetése. 

• A jelentkezők a szakiskolai osztályokat indító szakközépiskoláknál iratkozhatnak. Lehetőség van a 

szakiskolai iratkozási lapon több szakmát megjelölni, az illető szakközépiskola ajánlatából.   

• A VIII. osztályos tanulók, illetve az előző években 8 osztályt végzett ifjak szakiskolai felvételire 

való iratkozása a szakiskolai iratkozási lappal történik, amit az általános iskola ad ki. 

• Az általános iskolák a felvételi valamennyi fordulójában minden tanulónak csak egyetlen 

szakiskolai iratkozási lapot bocsájthatnak ki. 

• A szakiskolába jelentkezők listáját, a szakiskola felvételi naptára szerint a szakiskolai osztályokat 

indító középiskoláknál hirdetik ki, esetenként egyidejűleg az előválogatás programjával, és a felvételi 

vizsga programjával együtt, ha a jelentkezők száma meghaladja az illető iskola szintjén tervezett 

helyek számát.  

• Az I. szakaszban kifüggesztett listákon kiemelten fel kell tüntetni, hogy akik nem fejezik be 

sikeresen a VIII. osztályt, kizáródnak a szakiskolai iratkozásból. 

 

Felvételi vizsga 

• A felvételi vizsgára csak abban az esetben kerül sor a szakiskolai felvételi naptárban előirt 

időszakokban, ha a jelentkezők száma meghaladja a szakközépiskola által meghirdetett szakiskolai 

helyek számát.  

• A felvételi vizsgát szabályozó eljárást a szakiskolai felvételi naptár rendje szerint ki kell függeszteni 

a középiskola székhelyén.  

 

A jelentkezők felvétele és az eredmények kihirdetése 

A szakiskolai felvételi minden fordulóban a következőképpen történik: 

a. ha a beiratkozott jelentkezők száma nem haladja meg a szakközépiskola által meghirdetett 

szakiskolai helyek számát, a felvételi alapja a tanuló nevelési portfoliója: a felvételi média (80% 

Országos Értékelés általánosa és 20% az V-VIII. osztály átlaga).  

b. ha a beiratkozott jelentkezők száma meghaladja a szakközépiskola által meghirdetett 

szakiskolai helyek számát, a felvételi alapja a következőképpen kiszámított szakiskolai felvételi 

média: 70%-ban az a) pontban meghatározott média és 30%-ban a felvételi vizsgán elért jegy. 

• A felvételi médiát kerekítés nélkül két tizedesnyi pontossággal számítják ki. 

• Azoknak a jelentkezőknek az esetében, akik nem vettek részt az Országos Értékeléseken, úgy 

tekintik, hogy az Országos Értékelésen elért átlaguk: EN = 1.  

• Ha a beiratkozott jelentkezők száma nem haladja meg a szakközépiskola által meghirdetett 

szakiskolai helyek számát, a bejutott jelentkezők rangsorát, a felvételi média alapján határozzák meg. 

• Azon jelentkezők esetében, akik a szakiskolai beiratkozási lapon több szakmát jelöltek meg és a 

jelentkezők össz-száma nem haladja meg a középiskola által meghirdetett összes szakiskolai helyek 

számát, a szakmákra való elosztás a beiratkozási lapon feltüntetett opciók szerint, a rangsorolás pedig 

a felvételi média alapján történik. 

• A szakiskolai felvételi eredménylisták kiközlése után a bejutott jelentkezők leadják az eredeti 

tanulmányi okiratokat tartalmazó beiratkozási iratcsomót, abban a szakközépiskolában, ahova 

bejutottak. 

• A bejutott jelentkezők végleges beírása a középiskola által megállapított program szerint történik, a 

következő iratok alapján:  

a. szakiskolai iratkozási lap;  











b. keresztlevél az általános iskolában hitelesítve;  

c. igazolás az Országos Értékelésen/egységes dolgozatokon/országos teszteken/kisérettségin 

elért jegyekről és médiáról;  

d. az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata – másolat és eredeti;  

e. orvosi igazolás.  

• Azon tanulók, akik a szakiskolai felvételi naptárában előírt időszakban nem teszik le a 

beiratkozási iratcsomót, elveszítik az elnyert szakiskolai helyüket, melyeket a szakiskolai 

felvételi következő fordulóiban használnak fel. 

• A szakiskolai felvételin elutasított jelentkezők, és azok, akik le akarnak mondani az elnyert 

szakiskolai helyükről, beiratkozhatnak a líceumi felvételire. 

• A szakiskolai felvételi eredményeinek kiközlése után a szakiskolai felvételi naptárában előirt 

időszakban azok a bejutott tanulók, akik részt akarnak venni a líceumi felvételin, a szakiskolai 

iratkozási lapokat a szakközépiskola titkárságáról egy kérés alapján vehetik ki. 

• A líceumi felvételin való részvétel maga után vonja a szakiskolában az illető fordulóban elfoglalt 

helyről való lemondást. 

• A líceumi felvételin való részvételi óhajt, és a szakiskolában az illető fordulóban elfoglalt helyről 

való lemondást feljegyzik a szakiskolai iratkozási lapra, amelyet a kiskorú tanulók és ezek 

szülei/törvényes fenntartói írnak alá.  

• A szakiskolai oktatásba felvételt nyert tanulók csak abban az esetben tölthetik ki a líceumi 

iratkozási lapot, ha felmutatják a szakiskolai iratkozási lapot, amelyre fel van jegyezve az illető 

fordulóban elfoglalt szakiskolai helyről való lemondása, és amelyet aláírtak a kiskorú tanulók és ezek 

szülei/törvényes fenntartói.  

• Azon VIII. osztályt végzett tanulók részére, akik nem tették le az iratcsomót a középiskolában, 

ahova bejutottak vagy nem vettek részt a szakiskolai felvételi első szakaszán, és utólag kérik a 

felvételt a szakiskola IX. osztályába, a megyei felvételi bizottság megszervezi a megmaradt 

szakiskolai helyekre a II. felvételi szakaszt, a szakiskolai felvételi naptárban megadott időszakban. 

• A kisebbségi nyelveken szervezett szakiskolai osztályokba való jelentkezésre, a tanulóknak 

bizonyítaniuk kell, hogy az V-VIII. osztályban tanulták az illető anyanyelvet vagy részt vettek a 

líceumi felvételi szabályzatban előírt anyanyelv próbán. 

• Szakiskolai felvételit – a megmaradt szabad helyekre – a módszertanban előírt fordulók lezárása 

után is lehet szervezni az eljárások betartásával. 

 
 

 

  



A 2018-2019-es tanév szakiskolai felvételi naptára 

Határidő/ 

Időszak 

Esemény 

A felvételi előkészítése 

2018. május 2. A jóváhagyott szakiskolai beiskolázási számok kihirdetése – szakképzési 

területek és szakmák szerint – a szakközépiskoláknál és általános iskoláknál 

• Anyanyelvismereti próbák, csak azon tanulók számára, akik magyar tannyelvű IX. 

osztályba szeretnének iratkozni, de V-VIII. osztályokban nem tanulták ezt a tantárgyat 

(a líceumi felvételivel közös naptár szerint) 
2018. május 10-11. A beiratkozási lap mellékletének kiadása, az anyanyelvismereti próbákon 

részt venni szándékozó tanulóknak (mint a líceumi felvételi esetében) 
2018. május 14-15. Anyanyelvismereti próbákra való beiratkozás 
2018. május 16-18. Anyanyelvismereti próbák lebonyolítása 
2018. május 22. Anyanyelvismereti próbák eredményeinek kiközlése. Óvások benyújtása, a 

módszertan által előírt esetekben 
2018. május 25. Anyanyelv-ismereti próbák végleges - óvások utáni - eredményeinek 

kiközlése  
2018. május 29-30. A beiratkozási lap kitöltött mellékletének visszakérése az anyanyelvismereti 

próbákat szervező iskoláktól 
2018. június 6. Anyanyelvismereti próbákon részt vett tanulók leadják a beiratkozási lap 

kitöltött mellékletét a saját általános iskolájukban 

Romák részére fenntartott helyekre és speciális oktatásba való felvételi 

(a líceumi felvételi naptárral és módszertannal azonos módon) 
2018. május 11-

június 15. 
A romák számára fenntartott helyek kiközlése és a romák számára fenntartott 

helyekre való beiratkozás Megjegyzés: Az iratkozás a Megyei 

Tanfelügyelőségen történik 
2018. július 5-6. A roma jelentkezők a fenntartott helyekre való elosztása  

Megjegyzés: A megyei felvételi bizottság közgyűlésen végzi el 
2018. július 5-6. A speciális oktatásba jelentkezők iratkozása és elosztása 

Megjegyzés: A megyei felvételi bizottság végzi el 

            Beiratkozás és felvételi a szakiskolába 

I. Forduló 

A felvételire való beiratkozás 

2018. június 15., 

18., 19. 

 

 

 

Az általános iskolák titkárságai kitöltik és kiadják – a tanulók és szülők 

kérésére – a szakiskolai iratkozási lapokat. Azon tanulók számára, akik 

anyanyelvismereti próbát tettek, kiadják a beiratkozási laphoz tartozó kitöltött 

mellékletet. 

Megjegyzés: Csak egy beiratkozási lapot szabad kiadni. Azok a tanulók, akik 

lezáratlanok, pótvizsgára maradtak vagy osztályismétlők, nem kaphatnak 

beiratkozási  
2018. június 15., 

18., 19. 

 

A jelentkezők iratkozása szakiskolai osztályokat indító szakközépiskoláknál 

az iratkozási lappal. 

Megjegyzés: nem lehet beírni a lezáratlan, osztályismétlő vagy pótvizsgás 

tanulókat 
2018 június 19. A szakközépiskolák kifüggesztik a szakiskolai osztályokba beiratkozott 

tanulók listáját. 

Felvételi próba 

(ha a jelentkezők száma nagyobb a jóváhagyott helyek számánál) 
2018. június 25-29.  A felvételi próba lebonyolítása  
2018. június 29. A felvételi próba eredményeinek kihirdetése a próbát szervező középiskolák 

székhelyén  



Az óvások benyújtása 
2018. július 2. A felvételi próba végleges, óvások utáni, eredményeinek kihirdetése  

Jelentkezők felvétele és eredményhirdetés 
2018. július 3. 

 
A szakközépiskolák kifüggesztik a szakiskolai osztályokba bejutott tanulók 

listáját. Az általános iskolák kifüggesztik a szakiskolai osztályokba bejutott 

tanulók és elutasított tanulók listáját  
2018. július 3-4. A szakiskolai felvételin elutasított jelentkezők, illetve azok, akik lemondanak 

a szakiskolában elfoglalt helyükről, kiveszik a szakiskolai iratkozási lapot a 

középiskoláktól. Az elutasított tanulók iratkozhatnak, a szakiskolai felvételi 

II. fordulójára, vagy a líceumi felvételi II. fordulójára  
2018. július 3-4. A szakiskolai osztályokba bejutott jelentkezők leteszik az iratkozási 

iratcsomót a középiskoláknál, ahova bejutottak 
2018. július 5. A Megyei felvételi bizottság megoldja a beiratkozás után adódó különleges 

eseteket 
2018 július 5-6. A szakközépiskolák és az általános iskolák  kifüggesztik a szakiskolába beírt 

jelentkezők végleges listáját, valamint a szabadon maradt szakiskolai helyek 

listáját. 

A szabadon maradt szakiskolai helyek listája megtekinthető a Megyei 

Tanfelügyelőség honlapján is  

II. Forduló 

Beiratkozás a felvételire 
2018. augusztus 

31- szeptember 3. 
Az általános iskolák titkárságai kitöltik és kiadják – a szakiskolai felvételi II. 

fordulójára induló tanulók és szülők kérésére – a szakiskolai iratkozási 

lapokat, azoknak a tanulóknak, akik nem vettek részt az első fordulóban. 

Megjegyzés: Csak egy iratkozási lapot szabad kiadni. 
2018 szeptember 3. A szakközépiskolák kifüggesztik a szakiskolai osztályokba beiratkozott 

tanulók listáját. 
2018 szeptember 5. A szakközépiskolák beírják a szakiskolai osztályokba bejutott tanulókat. 

 Felvételi próba (ha a jelentkezők száma nagyobb a jóváhagyott helyek számánál) 

2018. szeptember 6. A pótfelvételi próba lebonyolítása 

A felvételi próba eredményeinek kihirdetése a próbát szervező középiskolák 

székhelyén  

A szakközépiskolák és az általános iskolák kifüggesztik a szakiskolába beírt 

jelentkezők végleges listáját 
2018. szeptember 7. Azon VIII. osztályt végzett tanulók elhelyezése, akik nem vettek részt a 

felvételi egyik előzetes szakaszán sem, vagy nem iratkoztak be a módszertan 

által előírt periódusban, vagy tanulmányi helyzetüket utólagosan zárták le 

A szakiskolai osztályokba bejutott jelentkezők leteszik az iratkozási dossziét 

a középiskolánál, ahova bejutottak 
 



SZEMELVÉNYEK A DUÁLIS SZAKISKOLAI FELVÉTELI SZERVEZÉSÉNEK ÉS 

LEBONYOLÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANÁBÓL 

 

A duális képzés a szakképzés keretein belül történik, és egy olyan sajátos képzésforma, amely: 

a. megszervezése azoknak a cégeknek a kezdeményezésére történik, akik a továbbiakban 

érdekeltek, mint munkáltatók  

b. fokozott lehetőségeket nyújt a szakma elsajátításában, amelyre egy partnerségi vagy egy 

egyéni, a szakmai képzésre vonatkozó szerződés keretein belül kerül sor 

c. a cégek felvállalják a diákok gyakorlati felkészítését, ösztöndíjat biztosítanak, valamint 

fedezik a diákok színvonalas képzésének költségeit 

A duális képzést választhatják a jelen tanévben VIII. osztályban iratkozott tanulók, valamint előző 

években 8 osztályt végzett ifjak, ha sikeresen befejezték a VIII. osztályt. 

A duális képzésbe való iratkozása a szakiskolai iratkozási lappal történik, amit az általános iskola 

ad ki. Ehhez kell csatolni a duális képzést szervező iskola által kibocsátott beiratkozási mellékletet.  

A felvételi vizsga – ha erre sor kerül – az általános iskolai tananyag ismeretét vagy/és a diák 

motivációját, képességeit/készségeit méri fel vagy bármilyen más feltételt tartalmazhat, amit az 

iskolai szintű felvételi bizottság a partner cégekkel közösen állapít meg.  

A bejutott jelentkezők végleges beírása a következő iratok alapján történik:  

a. szakiskolai iratkozási lap és a duális képzésbe való beiratkozási melléklet;  

b. keresztlevél – az általános iskolában hitelesítve;  

c. igazolás az Országos Értékelésen/egységes dolgozatokon/országos teszteken/kisérettségin 

elért jegyekről és médiáról;  

d. az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata – másolat és eredeti;  

e. orvosi igazolás. 

• Azon VIII. osztályt végzett tanulók részére, akiknek nem sikerült bejutniuk a kívánt osztályba a 

felvételi első fordulójában, akik nem tették le az iratcsomót a középiskolában ahova bejutottak vagy 

nem vettek részt a szakiskolai felvételi első szakaszán, és utólag kérik a felvételt a szakiskola IX. 

osztályába, beleértve a duális képzést is, a megyei felvételi bizottság megszervezi, a megmaradt 

szakiskolai helyekre, a II. felvételi szakaszt, a szakiskolai felvételi naptárban megadott időszakban. 
 

  



A 2018-2019-os tanévben a duális képzésbe történő felvételi naptára 

 

Határidő/ 

Időszak 

Esemény 

Beiratkozás a duális képzésbe 

I.Forduló 

2018. június 15., 

18., 19.  

Az általános iskolák titkárságai kitöltik és kiadják – a tanulók és szülők kérésére – a 

szakiskolai iratkozási lapokat a duális képzésbe történő iratkozás melléklete nélkül 

2018. június 15., 

18., 19.  

A jelentkezők iratkozása a duális szakiskolai képzést osztályokat indító 

szakközépiskoláknál az iratkozási lappal. Itt töltik ki a duális képzésbe történő 

iratkozás mellékletét 

2018. június 19.  A szakközépiskolák kifüggesztik a duális képzést biztosító osztályokba bejutott tanulók 

listáját 

2018. július 20-29. A felvételi próba lebonyolítása (ahol szükséges)  

A felvételi próba eredményeinek kihirdetése a próbát szervező középiskolák 

székhelyén. Az óvások benyújtása. A kizáró jellegű próbák illetve a szóbeli vizsgák 

nem óvhatók meg 

2018. július 2. A felvételi próba végleges, óvások utáni, eredményeinek kihirdetése  

2018. július 3. Az általános iskolák és a szaklíceumok kiközlik a duális képzést biztosító osztályokba 

bejutott tanulók és elutasított tanulók listáját. 

2018. július 3-4. A duális képzésből elutasított jelentkezők, illetve azok, akik lemondanak duális 

képzésben elfoglalt helyükről, kiveszik a szakiskolai iratkozási lapot a középiskoláktól. 

Az elutasított tanulók iratkozhatnak, a szakiskolai felvételi II. fordulójára, vagy a 

líceumi felvételi II. fordulójára 

2018. július 3-4. A szakiskolai osztályokba bejutott jelentkezők leteszik az iratkozási iratcsomót a 

középiskoláknál, ahova bejutottak. 

2018. július 5. A Megyei felvételi bizottság megoldja a beiratkozás után adódó különleges eseteket. 

2018. július 5-6. A szakközépiskolák és az általános iskolák kifüggesztik a duális képzést biztosító 

osztályokba beírt jelentkezők végleges listáját, valamint a szabadon maradt szakiskolai 

helyek listáját. 

A szabadon maradt duális képzést biztosító helyek listája megtekinthető a Megyei 

Tanfelügyelőség honlapján is 

II.Forduló 

2018. augusztus 

31- szeptember 3. 

Az általános iskolák titkárságai kitöltik és kiadják – a szakiskolai felvételi II. 

fordulójára induló tanulók és szülők kérésére – a szakiskolai iratkozási lapokat, 

azoknak a tanulóknak, akik nem vettek részt az első fordulóban. Megjegyzés: Csak egy 

iratkozási lapot szabad kiadni. 

2018. augusztus 

31- szeptember 3. 

A jelentkezők iratkozása a duális szakiskolai képzést osztályokat indító 

szakközépiskoláknál az iratkozási lappal. Itt töltik ki a duális képzésbe történő 

iratkozás mellékletét. 
2018. szeptember 3. A szakközépiskolák kifüggesztik a duális képzést biztosító osztályokba bejutott tanulók 

listáját. 
2018. szeptember 4-

6 
A felvételi próba lebonyolítása (ahol szükséges) 

2018. szeptember 6. A felvételi próba eredményeinek kihirdetése a próbát szervező középiskolák 

székhelyén. Az óvások benyújtása. A kizáró jellegű próbák, illetve a szóbeli vizsgák 

nem óvhatók meg. 
2018. szeptember 6. A felvételi próba végleges, óvások utáni, eredményeinek kihirdetése 
2018. szeptember 7. Azon VIII. osztályt végzett tanulók elhelyezése, akik nem vettek részt a felvételi egyik 

előzetes szakaszán sem, vagy nem iratkoztak be a módszertan által előírt periódusban, 

vagy tanulmányi helyzetüket utólagosan zárták le 

A szakiskolai osztályokba bejutott jelentkezők leteszik az iratkozási dossziét a 

középiskolánál, ahova bejutottak 
2018. szeptember 7. A szakközépiskolák székhelyén kifüggesztik szakiskolai osztályokba és a duális 

képzést biztosító osztályokba beiratkozottak végleges listáját. 
  



 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

1. Roma nemzetiségű tanulók részére fenntartott helyekre való iratkozás 

• A megyei felvételi bizottság 2018. május 11-ig kifüggeszti a Megyei Tanfelügyelőség székhelyén a roma 

nemzetiségű tanulók számára fenntartott helyek listáját. 

• Ezeket a helyeket igénylő roma nemzetiségű tanulóknak kéréssel kell fordulniuk a megyei felvételi 

bizottsághoz, legkésőbb 2018. június 15-én, 14.00 óráig. Ez után az időpont után letett kéréseket nem lehet 

figyelembe venni. 

• A kéréshez csatolni kell egy, a romák civil, kulturális vagy politikai szervezetei által kibocsátott 

igazolást arról, hogy az illető tanuló roma nemzetiségű, és nem arról, hogy valamelyik ilyen szervezet tagja. 

• A roma nemzetiségű jelentkezőket a megyei felvételi bizottság 2018. július 5-én, a Megyei 

Tanfelügyelőség székhelyén, helyezi el 12.00 órakor. 

 

2. Speciális osztályokba való iratkozás 

• A speciális osztályba irányított tanulók iratkozását és elosztását a megyei felvételi bizottság 2018. július 

6-án, a Megyei Tanfelügyelőség székhelyén bonyolítja le. 

• A tanulók elhelyezése, a fogyatékosság típusa és mértéke, a felvételi médiák csökkenő sorrendje szerint, 

az opciók alapján történik. 

• Azok a speciális nevelést igénylő tanulók, akik részt vettek a VIII. osztályos Országos Értékelésen, 

bármilyen megkötés nélkül részt vehetnek a számítógépes elosztáson.  

• Azon tanulók elosztására, akik nem vettek részt a VIII. osztályos Országos Értékelésen, 2018. július 16-

18. közötti időszakban kerül sor, a speciális esetek megoldása után fennmaradt helyek függvényében. 

 

3. Esti és csökkentett látogatású oktatásba való iratkozás 

• Az esti és csökkentett látogatású oktatásba azok az előző években VIII. osztályt végzett tanulók 

iratkozhatnak be, akik betöltik 18. életévüket a 2018-2019-os tanév kezdetéig. A beiratkozás a Megyei 

Tanfelügyelőségen működő speciális iratkozási központban történik.  

• Az igénylők a fent említett iratkozási központban, 2018. július 10-13. közötti időszakban tehetik le az 

iratcsomót.  

• Az iratcsomó tartalma a következő:  

a. beiratkozási kérés; 

b. személyazonossági igazolvány; 

c. keresztlevél, házassági bizonyítvány (esetenként) iskolában hitelesített másolata;  

d. az egységes tételű dolgozatok vagy országos tesztek vagy képességvizsgák eredményeiről szóló 

igazolás; 

e. az V-VIII. osztályok anyakönyvi kivonata, amelyben szerepel a 4 iskolaév általánosa; 

f. orvosi igazolás. 

• A jelentkezők nyílt gyűlésen való elosztása a Megyei Tanfelügyelőség székhelyén történik, 

2018. július 18-án 14.00 órától.  

 

Elérhetőségek: 

Internet címek: Tanfelügyelőség isj.educv.ro 

 Minisztérium admitere.edu.ro  

Telefonszámok: 0267 314782 (Megyei Tanfelügyelőség) 

 0744 429854 (Bartók Enikő Anna tanfelügyelő) 
 

  



 KOVÁSZNA MEGYEI LÍCEUMOK  

  

Sor-

szám 
NÉV CÍM TELEFON 

1 Constantin Brâncuși Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy Szabadság u. 11 sz. 0267-313147 

2 
Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, 

Sepsiszentgyörgy 
Ág u.30 sz. 0267-318429 

3 Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy 
Horgász u. 35 sz. 

 

0267-313771 

 

4 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy Gróf Mikó Imre u.1 sz. 0267-312793 

5 Református Kollégium, Sepsiszentgyörgy Gróf Mikó Imre u.1 sz. 0267-311210 

6 Mikes Kelemen Eleméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy Kriza János u. 1-3 sz. 0267-351342 

7 Mihai Viteazul Főgimnázium, Sepsiszentgyörgy Kós Károly u. 22 sz. 0267-314571 

8 Plugor Sándor Művészeti Líceum, Sepsiszentgyörgy Kossuth Lajos u.15 sz. 
0267-312997 

0367-401019 

9 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely Kanta u 23 sz. 0267-361957 

10 Apor Péter Szakközépiskola, Kézdivásárhely Iskola u. 11 sz. 0267-361332 

11 Gábor Áron Szakközépiskola, Kézdivásárhely Gyár u. 8 sz. 0267-363215 

12 Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely Ady Endre u. 20 sz. 0267-360670 

13 Református Kollégium, Kézdivásárhely Ady Endre u. 9 sz. 0267-365045 

14 Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna Stefan cel Mare u 4 sz. 0267-340863 

15 Nicolae Bălcescu Szakközépiskola, Bodzaforduló Gheorghe Doja u.  0267-370728 

16 Mircea Eliade Elméleti Líceum, Bodzaforduló Gării u. 1 sz. 0267-370939 

17 Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola, Barót Kossuth Lajos u. 172 sz. 0267-377633 

 

  



 


