
Város Középiskolák 
Iskolatí-

pusok 
Ágazatok 

Megszerezhető 

szakmák 

Megszerez-

hető szak-

mák +1 év 

Felvételi vizsga 

formája 

Miskolc 

Berzeviczy 

Gergely Szak-

gimnázium 

(MSZC) 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Kereskedelmi Szak-

gimnázium 
Eladó Kereskedő Központi írásbeli 

Közgazdasági Szak-

gimnázium Angol 

nyelvi előkészítő év-

folyammal 

Pályázati- támo-

gatási asszisz-

tens 

Pénzügy- 

számviteli 

ügyintéző 

Központi írásbeli 

Német két tanítási 

nyelvű Turisztikai 

Szakgimnázium 

Szállodai recep-

ciós 

Turisztikai 

szervező, ér-

tékesítő 

Központi írásbeli 

+ szóbeli elbe-

szélgetés 

Kazincbar-

cika 

Surányi Endre 

Szakgimná-

zium, Szakkö-

zépiskola és 

Kollégium 

(ÓSZC) 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Kereskedelem Eladó Kereskedő 

Hozott pontok 

Közlekedés-gépész 

Építő- és anyag-

mozgató gép-

szerelője vagy 

Kerékpárszerelő 

Autószerelő 

vagy Autó-

elektronikai 

műszerész 

Vendéglátóipar Pincér 
Vendéglátás 

szervező 

Egészségügy 

Általános ápo-

lási és egészség-

ügyi asszisztens 

Gyakorló 

ápoló 

Szépészet 
Férfi fodrász-

borbély 
Fodrász 

Rendészet és köz-

szolgálat 

Közszolgálati 

ügykezelő 

Közszolgálati 

ügyintéző 

Szakkö-

zépisko-

lai kép-

zés 3+2 

év 

Eladó Eladó 

Érettségi (+2 

év) 
Hozott pontok 

Pincér Pincér 

Szakács Szakács 

Villanyszerelő Villanyszerelő 

Ipari gépész Ipari gépész 

Karosszérialakatos 
Karosszérialaka-

tos 

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló 

Szociális gondozó és 

ápoló 

Szociális gon-

dozó és ápoló 



Vegyipari rendszer-

kezelő 

Vegyipari rend-

szerkezelő 

Cukrász Cukrász 

Rendészeti őr Rendészeti őr 

Elektromos gép és 

készülékszerelő 

Elektromos gép 

és készüléksze-

relő 

Putnok 

Gomba Le-

vente Gimná-

zium 

Gimná-

zium 

Emelt óraszámú an-

gol nyelvi képzés 

  

 

Emelt óraszámú in-

formatikai képzés 
 

Belügyi rendészeti 

pályáraelőkészítő 

képzés 
 

Általános Gimnázi-

umi 
 

Sajószent-

péter 

Pattantyús-Áb-

rahám Géza 

Szakképzó Is-

kola (ÓSZC) 

Szak-

képző 

Szociális gondozó és 

ápoló 

Szociális gon-

dozó és ápoló 

 Hozott pontok 
Kőműves Kőműves 

Hegesztő Heggesztő 

Miskolc 
Földes Ferenc 

Gimnázium 

Gimná-

zium 

Emelt szintű fizika 

  

Központi felvé-

teli + fizika szó-

beli + Hozott 

pontok 

Emelt szintű kémia 

Központi felvé-

teli + kémia szó-

beli + Hozott 

pontok 

Emelt szintű biológia 

Központi felvé-

teli + biológia 

szóbeli + Hozott 

pontok 

Emelt szintű mate-

matika 

Központi felvé-

teli + matema-

tika szóbeli + 

Hozott pontok 



Angol nyelvi előké-

szítő  

(5 éves) 

Központi felvé-

teli + motivációs 

és angol nyelvű 

elbeszélgetés + 

Hozott pontok 

Arany János Tehet-

séggondozás 

(5 éves) 

Központi felvé-

teli + pszicholó-

giai mérés + Ho-

zott pontok 

Miskolc 

Fráter György 

Katolikus Gim-

názium és Kol-

légium 

Gimná-

zium 

Emelt szintű magyar 

  

Központi felvé-

teli + Hozott 

pontok 

Emelt szintű mate-

matika 

Központi felvé-

teli + Hozott 

pontok 

Emelt szintű idegen 

nyelv 

Központi felvé-

teli + Hozott 

pontok 

Miskolc 

Miskolci Her-

man Ottó Gim-

názium 

Gimná-

zium 

Angol-magyar két 

tanítási nyelvű 
  

Hozott pontok + 

Központi felvé-

teli + angol szó-

beli 

Spanyol-magyar két 

tanítási nyelvű 
  

Központi felvé-

teli + nyelvtanu-

lási készséget 

mérő szóbeli 

vizsga + Hozott 

pontok 

Emelt szintű mate-

matika (12 fő) 
  

Központi felvé-

teli + matema-

tika szóbeli + 

Hozott pontok 

Emelt szintű biológia 

(12 fő) 
  

Központi felvé-

teli + biológia és 

kémia szóbeli + 

Hozott pontok 

Nyelvi előkészítő év-

folyam 
  

Központi felvé-

teli és angol szó-

beli + Hozott 

pontok 



Miskolc 

Kós Károly Épí-

tőipari Szak-

gimnázium 

(MSZC) 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Épületgépész ágazat 

/ Gépészet szakma-

csoport 

Épületgépész 

technikus 

Épületgépész 

technikus 

tanulmányi 

eredmények + 

központilag ki-

adott egységes, 

kompetencia 

alapú írásbeli 

vizsga (feladat-

lap) 

Építőipari ágazat / 

Közlekedés szakma-

csoport 
  

tanulmányi 

eredmények + 

központilag ki-

adott egységes, 

kompetencia 

alapú írásbeli 

vizsga (feladat-

lap) 

Építőipari ágazat / 

Építészet szakma-

csoport 

Magasépítő 

technikus 

Magasépítő 

technikus 

tanulmányi 

eredmények + 

központilag ki-

adott egységes, 

kompetencia 

alapú írásbeli 

vizsga (feladat-

lap) 

Földmérés ágazat / 

Mezőgazdasági szak-

macsoport 

Földmérő, föld-

ügyi és térinfor-

matikus techni-

kus 

 

tanulmányi 

eredmények + 

központilag ki-

adott egységes, 

kompetencia 

alapú írásbeli 

vizsga (feladat-

lap) 

Informatikai ágazat / 

Informatikai rend-

szergazda 

Rendszergazda 

tanulmányi 

eredmények + 

központilag ki-

adott egységes, 

kompetencia 

alapú írásbeli 

vizsga (feladat-

lap) 



Vízügyi ágazat / Víz-

ügyi szakmacsoport 

Vízgazdálkodó 

technikus 

tanulmányi 

eredmények + 

központilag ki-

adott egységes, 

kompetencia 

alapú írásbeli 

vizsga (feladat-

lap) 

Techni-

kus kép-

zés  

(+ 2 év) 

Szakirányú képzések  

Földmérő, 

földügyi és 

térinformati-

kus techni-

kus 

Hozott pontok 

Környezetvé-

delmi techni-

kus 

Útépítő és -

fenntartó 

technikus 

(szakirányú 

érettségivel 

a képzési idő 

1 év) 

Vegyész 

technikus 

(szakirányú 

érettségivel 

a képzési idő 

1 év) 

Vízgazdál-

kodó techni-

kus 

Vasútépítő 

és -fenntartó 

technikus 

Miskolc 
Diósgyőri Gim-

názium 

Gimná-

zium 

Nyelvi előkészítő év-

folyam 

  

Hozott pontok + 

Központi felvé-

teli + angol szó-

beli 

Köznevelés típusú 

sportiskolai képzés 

Hozott pontok + 

Központi felvé-

teli + gyakorlati 

vizsga 



Általános tantervű 
Központi felvé-

teli 

Miskolc 

Fáy András 

Görögkatolikus 

Közgazdasági 

Szakközépis-

kola 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Közgazdaság 

Pénzügyi asz-

szisztens, pénz-

ügyi referens, 

pénzügyi nyil-

vántartó, pénz-

ügyi koordiná-

tor, számlael-

lenőr, bérügyi 

adminisztrátor, 

számviteli admi-

nisztrátor, irat-

kezelő, pénztá-

ros, bérszám-

fejtő, vállalati 

pénztáros, 

számlázási ügy-

intéző, irodai 

adminisztrátor, 

készlet -és 

anyagnyilván-

tartó 

 

Központi írásbeli 

+ Hozott pontok 

+ Szóbeli elbe-

szélgetés 

Ügyvitel 

Ügyfélszolgálati 

recepciós, ügy-

fél-tájékoztató, 

telefonos ügy-

félszolgálati 

képviselő, tele-

fonos ügyin-

téző, telefon-

központos, köz-

vélemény-ku-

tató, telefonos 

kérdező 

Informatika 

Számítógép-te-

lepítő, szoftver-

telepítő, 

helpdesk operá-

tor, számítógé-

pes rendszer-

karbantartó, 

számítástechni-

kai rendszer-

üzemeltető 



Sport 

fürdősmasszőr, 

regeneráló bal-

neoterápiás 

masszőr 

Közművelődés 

Menedzserasz-

szisztens, kultu-

rális rendez-

vényszervező, 

rendezvény-

szervező és le-

bonyolító, pro-

jektmenedzser-

asszisztens, pá-

lyázatíró, prog-

ramszervező, 

szabadidő-szer-

vező, iratkezelő 

Közlekedés, szállít-

mányozás és logisz-

tika 

Vállalkozási 

ügyintéző, Vám-

ügyintéző, 

Pénzügyi ügyin-

téző 

Turisztika 

Szállodai portás, 

recepciós, ke-

reskedelmi szál-

láshelyen re-

cepciós 

Miskolc 

Baross Gábor 

Szakgimná-

zium 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Közlekedés, szállít-

mányozás és logisz-

tika 

Vállalkozási 

ügyintéző, Vál-

tókezelő, ügy-

félszolgálati 

ügyintéző 

Logisztikai és 

szállítmányo-

zási ügyin-

téző, vasút-

forgalmi 

szolgálat-

tevő, postai 

üzleti ügyin-

téző Hozott pontok 

Közgazdaság 

Pályázati- támo-

gatási asszisz-

tens 

Vállalkozási 

és bérügyin-

téző 

Közlekedésgépészet 

Jármű- és gép-

szerelő, Építő és 

anyagmozgató 

kezelő 

Vasúti jármű 

villamos 

rendszerei-

nek szerelője 



Miskolc 

Szentpáli Ist-

ván Kereske-

delmi és Ven-

déglátó Szak-

gimnázium és 

Szakközépis-

kola (MSZC) 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Vendéglátóipari ága-

zat 

Vengéglátásszervező 

angol nyelvi előké-

szítő évfolyammal 

  

Hozott pontok 

Vendéglátóipari ága-

zat 

Vengéglátásszervező 

Vendéglátásban 

vezetői, szerve-

zői, gazdálko-

dási feladatokat 

ellátó szakem-

ber 

Vendéglátás-

ban vezetői, 

szervezői, 

gazdálkodási 

feladatokat 

ellátó szak-

ember 

Kereskedelmi ága-

zat, kereskedelmi 

képviselő 

eladó és vevő 

közötti cégkép-

viseleteket lát el 

 

Ügyviteli ágazat, iro-

datitkár 
Titkár 

Szakkö-

zépisko-

lai kép-

zés 3+2 

év 

Szakács Szakács 

Cukrász Cukrász 

Pincér Pincér 

Eladó Eladó 

Miskolc 

Szent Benedek 

Általános Is-

kola, 

kközépiskola 

és Alapfookú 

Művészeti Is-

kola és Kollé-

gium Miskolci 

Tagintézmé-

nye 

Szakkö-

zépisko-

lai kép-

zés 3+2 

év 

Eladó Eladó 

 Hozott pontok 

Pék Pék 

Cukrász Cukrász 

Szakács Szakács 

Pincér Pincér 

Festő, mázoló, tapé-

tázó 

Festő, mázoló, 

tapétázó 

Szociális gondozó és 

ápoló 

Szociális gon-

dozó és ápoló 

Hegesztő Hegesztő 

Kazincbar-

cika 

Irinyi János Re-

formátus Szak-

gimnázium, 

Szakközépis-

kola és Diák-

otthon 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Közgazdasági ágazat 

angol nyelvi előké-

szítő 
 

Pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 
Hozott pontok 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző ágazat 

Pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 



Informatikai ágazat / 

Informatikai rend-

szerüzemeltető 

Informatikai 

rendszerüze-

meltető 

Villamosipar és 

elektronika ágazat 

Elektronikai 

technikus 

Vegyész ágazat 
Vegyész 

technikus 

Pedagógia 

Pedagógiai- 

és családse-

gítő munka-

társ 

Szakkö-

zépisko-

lai kép-

zés 3+2 

év 

Vegyipari rendszer-

kezelő 

Vegyipari rend-

szerkezelő 
 

Miskolc 

Kandó Kálmán 

Informatikai 

Szakgimná-

zium (MSZC) 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Informatika ágazat 

Műszaki infor-

matikus, gazda-

ság informati-

kus 

 

Írásbeli felvételi 

matematika, 

magyar + hozott 

pontok Villamosipar és 

elektronika ágazat 

Elektronikai 

technikus, Köz-

lekedésautoma-

tikai műszerész 

 

Miskolc 

Lévay József 

Református 

Gimnázium és 

Diákotthon 

Gimná-

zium 

 

Emelt történelem 

 

Hozott pontok + 

Központi felvé-

teli + szóbeli fel-

vételi és elbe-

szélgetés 

Emelt mozgóképkul-

túra és médiaisme-

ret 

Emelt magyar 

Emelt angol 

Emelt német 

Matematika-fizika 

tagozat 

Biológia-fizika tago-

zat 

Általános tantervű 



Miskolc 

Miskolci Fa-

zola Henrik 

Építőipari és 

Művészeti 

Szakgimná-

zium és Szak-

középiskola 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Képző- és iparművé-

szet 

 

Grafikus Hozott pontok + 

képességfel-

mérő foglalko-

zás 
Képző- és iparművé-

szet 

Kerámiamű-

ves 

Faipar 
Faipari tech-

nikus 

Hozott pontok 

Épületgépészet 
Épületgépész 

technikus 

Környezetvédelem 

Környezetvé-

delmi techni-

kus 

Vegyész 
Vegyész 

technikus 

Szakkö-

zépisko-

lai kép-

zés 3+2 

év 

Központifűtés- és 

gázhálózat rendszer-

szerelő 

Központifűtés- 

és gázhálózat 

rendszerszerelő 

 

Víz-, csatorna- és 

közmű-rendszersze-

relő 

Víz-, csatorna- 

és közmű-rend-

szerszerelő 

Kőműves Kőműves 

Burkoló Burkoló 

Festő, mázoló, tapé-

tázó 

Festő, mázoló, 

tapétázó 

Ács Ács 

Kőfaragó, műköves 

és épületszobrász 

Kőfaragó, mű-

köves és épület-

szobrász 

Vegyipari rendszer-

kezelő 

Vegyipari rend-

szerkezelő 

Cipőkészítő Cipőkészítő 

Műanyagfeldolgozó 
Műanyagfeldolg

ozó 

Díszműkovács Díszműkovács 

Miskolc Bláthy Ottó 

Villamosipari 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Villamosipar és 

elektronika ágazat 
 

Erősáramú 

elektrotech-

nikus 

Központi felvé-

teli + hozott 

pontok 



Szakgimná-

zium 

Elektronikai 

technikus 

Automatikai 

technikus 

Informatikai ágazat 

Informatikai 

rendszerüze-

meltető 

Miskolc 

Szemere Ber-

talan Szakgim-

názium, Szak-

középiskola és 

Kollégium 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Közlekedésgépészet 

 

Autószerelő 

Hozott pontok 

Közlekedésgépészet 

Autóelektro-

nikai műsze-

rész 

Szépészet Fodrász 

Szépészet Kozmetikus 

Sport Sportedző 

Optikai 

Fotográfus 

és 

fototermék 

kereskedő 

Rendészet és köz-

szolgálat 

Rendészeti 

ügyintéző 

Szakkö-

zépisko-

lai kép-

zés 3+2 

év 

Női szabó Női szabó 

 

Rendészet és köz-

szolgálat 
Rendészeti őr 

Szociális gondozó és 

ápoló 

Szociális gon-

dozó és ápoló 

Villanyszerelő Villanyszerelő 

Elektronikai műsze-

rész 

Elektronikai 

műszerész 

Miskolc 

Debreczeni 

Márton Mező-

gazdasági és 

Élelmiszeripari 

Szakgimná-

zium és Szak-

középiskola 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Kertészet és park-

építés 

 

Kertészet és 

parképítés 

(technikus) 

Hozott pontok 
Élelmiszeripar 

Élelmiszer-

ipari techni-

kus 

Agrárgépész 
Agrárgépész 

(technikus) 



Szakkö-

zépisko-

lai kép-

zés 3+2 

év 

Pék Pék 

 

Édesipari termék-

gyártó 

Édesipari ter-

mékgyártó 

Hentes Hentes 

Dísznövénykertész 
Dísznövényker-

tész 

Virágkötő és virág-

kereskedő 

Virágkötő és vi-

rágkereskedő 

Erdészeti szakmun-

kás 

Erdészeti szak-

munkás 

Putnok 

Serényi Béla 

Mezőgazda-

sági Szakgim-

názium és 

Szakközépis-

kola 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Mezőgazdasági 

technikus 

 

Mezőgazda-

sági techni-

kus 

Hozott pontok 

Mezőgazdasági gé-

pésztechnikus 

Mezőgazda-

sági gépész-

technikus 

Rendészet ágazat- 

Közszolgálati ügyin-

téző 

Rendészet 

ágazat- Köz-

szolgálati 

ügyintéző 

Szakkö-

zépisko-

lai kép-

zés 3+2 

év 

Gazda Gazda 

 
Pék Pék 

Mezőgazdasági gé-

pész 

Mezőgazdasági 

gépész 

Miskolc 

Ferenczi Sán-

dor Egészség-

ügyi Szakgim-

názium 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Egészségügyi ágazat 

Általános ápo-

lási és egészség-

ügyi asszisztens 

Gyakorló 

ápoló,  gya-

korló 

csecsmő és 

gyermek-

ápoló, gyógy-

szertári asz-

szisztens, 

gyakorló szö-

vettani asz-

szisztens, ra-

diográfiai 

asszisztens 

Hozott pontok 



Szociális ágazat 

Házi időszakos 

gyermekgon-

dozó és család-

segítő asszisz-

tens 

Kisgyermek-

gondozó, -

nevelő 

Miskolc 

Kossuth Lajos 

Evangelikus 

Óvoda, Általá-

nos Iskola, 

Gimnázium és 

Pedagógiai 

Szakgimná-

zium 

Gimná-

zium 

SNI csoport 

  

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ Elbeszélgetés 

Magyar 

Központi írásbeli 

+ Hozott pontok 

+ magyar 

Emelt angol 

Központi írásbeli 

+ Hozott pontok 

+ angol 

Emelt német 

Központi írásbeli 

+ Hozott pontok 

+ német 

Biológia egyedi tan-

terv 

Központi írásbeli 

+ Hozott pontok 

+ biológia 

Általános tantervű 
Központi írásbeli 

+ Hozott pontok 

Szakgim-

názium 

4+1 év 

Pedagógia 

Óvodai dajka és 

családsegítő 

asszisztens 

Gyógypeda-

gógiai segítő 

munkatárs Központi írásbeli 

+ Hozott pontok 
Szociális 

szakgondozó 

Miskolc 
Avasi Gimná-

zium 

Gimná-

zium 

Emelt szintű német, 

emelt angollal 

  

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ német szóbeli 

Magyar-angol két 

tannyelv 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ angol szóbeli 

Rajz és vizuális kul-

túra 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ gyakorlati + 

szóbeli elbeszél-

getés + otthoni 

munka 



Biológia 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ német biológia 

szóbeli 

Magyar-német két 

tannyelv előkészítő 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ angol szóbeli 

Emelt szintű francia 

előkészítő emelt an-

gollal és törivel 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ angol szóbeli 

Miskolc 
Zrínyi Ilona 

Gimnázium 

Gimná-

zium 

Emelt szintű rajz és 

vizuális kultúra 

  

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ gyakorlati + 

szóbeli elbeszél-

getés + otthoni 

munka 

Emelt szintű dráma 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ gyakorlati + 

magyar iroda-

lom szóbeli 

Emelt szintű mozgó-

képkultúra és mé-

diaismeret 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ szóbeli 

médiáismeret 

Köznevelési típusú 

sportiskola 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ gyakorlati 

vizsga + szóbeli 

elbeszélgetés 

Általános tantervű 

emelt matematika 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ szóbeli mate-

matika 

Angol két tanítási 

nyelvű 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ magyar szóbeli 

Francia két tanítási 

nyelvű 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ magyar szóbeli 



Miskolc 
Magister Gim-

názium 

Gimná-

zium 

Angol nyelv emelt 

óraszám 

  

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ szóbeli meg-

hallgatás 

Német nyelv emelt 

óraszám 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ szóbeli meg-

hallgatás 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret orien-

táció 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ szóbeli meg-

hallgatás 

Testnevelés emelt 

óraszám 

Hozott pontok + 

Központi írásbeli 

+ szóbeli meg-

hallgatás 

 


