
 

SZOLNOKI SZC PETŐFI SÁNDOR ÉPÍTÉSZETI ÉS FAIPARI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA  
5000 Szolnok, Petőfi utca 1. 

E-mail: petofi@szolmusz.hu     Telefonszám: +36-56-420-203    www.szolmusz.hu/epfa     OM azonosító: 203056/005 
                                                                                                          +36-20-533-0342 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Iskolánk a szakképzés elismert bázisa. Képzési szerkezetünket a munkaerőpiac igényeihez alakítjuk, szélesítve a lehetőségeket a pályaválasztó diákok számára. Tanműhelyeink 
csúcstechnológiát képviselő eszközökkel, berendezésekkel rendelkeznek. Tanulóink rendszerint részt vesznek országos versenyeken, ahol szép eredményeket érnek el. A 
tanulóink a sportban is jeleskednek. A pezsgő diákélet a tanítványaink lételeme. A rendezvényeink színesítik az iskola életét. Büszkék vagyunk, hogy tanítványaink közül sokan 
oktatóként tértek vissza iskolánkba. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja és helyszíne: 2022. január 22. 10.00 óra, 5000 Szolnok, Petőfi utca 1. 
 

TECHNIKUM 

Tanulmányi 
terület kódja 

Ágazat Megszerezhető szakma 

 
Képzési 
idő (év) 

A tanulmányi területre benyújtott felvételi 
kérelmek rangsorolásának szempontjai 

Választható 
idegen 
nyelv 

Egyéb információ 

0811 Fa- és bútoripar 
5 0722 08 02 
Faipari technikus 

5 
 Tanulmányi eredmények, valamint 

 magyar nyelv és matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján 

Angol 
 Német 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

0812 
 

Kreatív 
 

5 0212 16 7 
Dekoratőr 

 
 

5 
 

 Tanulmányi eredmények, valamint 

 magyar nyelv és matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján 
 

Angol  
Német 

 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 Pályaalkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges  

0813 Kreatív 
5 0213 16 9 
Grafikus 

5 

 Tanulmányi eredmények, valamint 

 magyar nyelv és matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján 
 

Angol  
Német 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 
 

 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása: 

 beszédfogyatékos 

 autizmus spektrum zavarral küzdő 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

További lehetőségek:  

 A tanulók ösztöndíjat kapnak 

 Sportolási lehetőség 

 Színes diákélet 

 Tehetséggondozás 

 A Honvéd Kadét Programban való részvétel 
lehetősége 

mailto:petofi@szolmusz.hu
http://www.szolmusz.hu/


 

A hozott és a szerzett pontok számítása: 
 

Hozott pontok 

Maximálisan elérhető pontszám 100 pont 

Pontszámítás alapja A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi  

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 történelem 

 egy idegen nyelv 

 rajz és vizuális kultúra 
tantárgyak osztályzatai összegének a kétszerese. 

Szerzett pontok 

Maximálisan elérhető pontszám 100 pont 

Pontszámítás alapja Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont szerezhető: magyar nyelvből 50 pont és matematikából 50 
pont. 

 
A felvételi pontszám meghatározása: 

 

A felvételi pontszám 
számítása 

Maximálisan elérhető pontszám 200 pont 

A hozott pontszám beszámítása 50 % 

A szerzett pontszám beszámítása 50 % 

Pontazonosság esetén 

Előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, s ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek 
hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek 
különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola szakmai programja szabályozza. Amennyiben 
még mindig fennáll a pontazonosság esete, a rangsor megállapításáról sorsolással kell dönteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Tanulmányi 
terület kódja 

Ágazat Megszerezhető szakma 
Képzési 
idő (év) 

A tanulmányi területre benyújtott felvételi 
kérelmek rangsorolásának szempontjai 

Választható 
idegen 
nyelv 

Egyéb információ 

0821 Fa- és bútoripar 
4 0722 08 01 
Asztalos 

3  Tanulmányi eredmények alapján 
Angol 
Német 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

0822 
 

Építőipar 
 

4 0732 08 01 
Ács 
 
4 0732 06 03 
Burkoló 
 
4 0732 06 08 
Kőműves 
 
4 0732 06 12 
Szerkezetépítő és –szerelő 
 
4 0732 06 13 
Szigetelő 

3 
 

 Tanulmányi eredmények alapján 
 

Angol 
Német 

 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 
 

0823 Építőipar 
4 0732 06 05 
Festő, mázoló, tapétázó 
 

3 
 Tanulmányi eredmények alapján 

 

Angol 
Német 

 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 

 Pályaalkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

0824 
Specializált gép- és 
járműgyártás 

4 0716 19 08 
Járműfényező 

3  Tanulmányi eredmények alapján 
Angol 
Német 

 Egészségügyi 
alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges 

 
 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása: 

 beszédfogyatékos 

 autizmus spektrum zavarral küzdő, értelmi fogyatékos 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

További lehetőségek:  

 A tanulók ösztöndíjat kapnak 

 Sportolási lehetőségek 

 Színes diákélet 

 Tehetséggondozás 

 
 



Felvételi pontszám meghatározása:  
 

Hozott pontok 

Maximálisan elérhető pontszám 100 pont 

Pontszámítás alapja A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi  

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 történelem 

 egy idegen nyelv 

 rajz és vizuális kultúra 
tantárgyak osztályzatai összegének a kétszerese.  

 

Pontazonosság esetén Előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, s ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek 
hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek 
különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola szakmai programja szabályozza. Amennyiben 
még mindig fennáll a pontazonosság esete, a rangsor megállapításáról sorsolással kell dönteni. 

 

 

 


