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      FELTÉTELEK 
az alapiskolás  diákok felvételijéhez a 2022/2023-as tanévre a tanulmányi szakok  

és szakmákra vonatkozóan  

 

Az alábbi felvételi kritériumok a dunaszerdahelyi Közös Igazgatású Szakközépiskola Informatikai és 

Szolgáltatóipari Szakközépiskola része (Spojená škola, Oz: Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM 

v Dunajskej Strede) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 245/2008 sz. a Nevelés- és oktatásról szóló 

Törvényének, a 596/2003 sz. az Oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes 

törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Törvényének értelmében, a pedagógia kar és az iskolatanács 

véleményezésével, valamint az iskolafenntartó egyetértésével  készültek.  

TANULMÁNYI SZAKOK: 

1.) A felvételi vizsgák időpontjai: 

 1. forduló - 1. terminus: 2022. május 2-3., 8:00 órai kezdettel az iskola épületében Szabó Gyula utca 

21, Dunaszerdahely, 

 1. forduló - 2. terminus: 2022. május 9-10., 8:00 órai kezdettel az iskola épületében Szabó Gyula 

utca 21, Dunaszerdahely. 

Abban az esetben, ha a felvételiző betegség illetve karantén miatt nem tud megjelenni a felvételi vizsgákon,  

felvételizhet online formában vagy pótterminusban. Ha valamely szakon a felvételik után még nincs az 

összes hely betöltve, akkor 2022. június 21-én 8:00 órai kezdettel 2. felvételi fordulót is szervezünk. 

 

2.) Tervezett diáklétszámok: 

 
 Kód  Tanulmányi szak Tannyelv Felvételi  Diákszám/ 

                             tárgyak                  Osztályszám 

 2561 M      információs és hálózati technológiák magy. szlov., mat., magy. 23 / 1 

 3917 M 02 műszaki és informatikai szolg. a gépészetben magy. szlov., mat., magy. 10 / 0,5 

 3917 M 03 műszaki és informatikai szolg. az elektrotechn. magy. szlov., mat., magy. 8 / 0,5 

 6329 M 01 keresked. és inf. szolg. – nemz. ker. kapcs magy. szlov., mat., magy. 8 / 0,5 

 6362 M    kozmetikus és sminkes magy szlov., mat., magy. 17 / 0,5 

   ÖSSZESEN   66 / 3 
 

 

3.) A diákok felvételének feltételei: 

 

a) a felvételi vizsga eredménye, 

b) az alapiskola tanulmányi átlaga (a 8. évf. évvégi és 9. évf. féléves eredményei), 

c) magatartási osztályzatok értékelése, 

d) az alapiskola monitorának eredménye 

e) iskolán kívüli tevékenység (különböző sikeres tanulmányi olimpiák, versenyek). 

 

Felvételi vizsga nélkül nyer felvételt az a jelentkező, aki a kilencedikes diákok országos tesztelésén (Tesztelés 

9-2022) legalább 80%-os sikerességet ért el minden egyes felvételi tantágyból. A felvételi eljárásban 

megszerezhető maximális pontszámot kap ezekből a tantárgyakból.  

A tanuló felvételi vizsga nélküli felvételéről szóló határozatot a középiskola igazgatója legkésőbb 7 nappal a 

felvételi vizsgák időpontja előtt elküldi. Ha a középiskola igazgatója e határidőig nem rendelkezik a általános 
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iskola 9. osztályos tanulóinak országos tudásfelmérő tesztelés eredményével, akkor a jelentkezőt felvételi 

vizsgákra hívja és a felvételi vizsga nélküli felvételéről  a vizsga napján értesíti. 

 

 

4.) A diákok értékelése - lehetséges összpontszám:  300 

 

 a) A felvételi vizsga eredménye - maximális  pontszám: 120   

 teszt  –  szlovák nyelv és irodalom  –  40 pont, 

 teszt  –  matematika   –  40 pont, 

teszt  –  magyar nyelv és irodalom –  40 pont. 

 

 b) Az alapiskolákból hozott tanulmányi átlag alapján - maximális pontszám: 40 

  

Az alapiskola 8. évvégi és a 9. félévi jegyeinek átlaga szerint: 

 

 Teljes tanulmányi átlag   Pontok 

 1,00 – 2,00 40 

 2,01 – 2,10 35 

 2,11 – 2,20 30 

 2,21 – 2,30 25 

 2,31 – 2,40 20 

 2,41 – 2,50 15 

 2,51 – 2,60 10 

 2,61 – 2,70   5 

 2,71 -    0 

 

Ha a tanuló valamelyik kötelező tantárgyból az érdemjegy helyett ,,abszolválta“ minősítést kapott, akkor 

a legutolsó félévi, illetve év végi érdemjegye lesz figyelembe véve. 

  

 c) Csökkentett magaviseleti osztályzatot pontlevonással büntetjük: 

 

2. fokozat – - (mínusz) 10 pont 

3. fokozat  – - (mínusz) 20 pont 

 

 d) A kilencedikes diákok országos tesztelése (Tesztelés 9-2022)  –  maximális pontszám: 120 
 

 szlovák nyelvből    –  40 pont, 

 matematikából  –  40 pont, 

 magyar nyelvből    –  40 pont. 

 

 e) Iskolán kívüli tevékenység - maximális pontszám:  20 

 

A jelentkező újabb 20 pontot kaphat a tanulmányi versenyeken, sportversenyeken elért helyezése 

alapján.  

 

Verseny  Helyezés 
Pontszám 

 

Járási tanulmányi verseny 1.-5. 10 

Egyéb tanulmányi verseny 1.-5. 10 

Kerületi tanulmányi verseny 1.-5. 20 

 
 

5.) Általános tudnivalók 

 
 A felvételi eljárás során szerezhető összpontszám a 4.) fejezet szerint szerzett pontok összege.  

 Felvételi vizsga nélkül nyer felvételt az a jelentkező, aki a kilencedikes diákok országos tesztelésén (Tesztelés 9-

2022) legalább 80%-os sikerességet ért el minden egyes felvételi tantágyból. A felvételi eljárásban megszerezhető 

maximális pontszámot kap ezekből a tantárgyakból. 

 Ha a jelentkező objektív okból nem vett részt az alapiskola 9. osztályos tanulóinak országos tudásfelmérő 

tesztelésén, akkor annyi pontot kap, amennyit az egyes tantárgyak felvételi vizsgáin szerzett. 

 Pontegyenlőség esetén a következő kritériumok határozzák meg a felvételt: 
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a/ Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 245/2008 sz. a Nevelés- és oktatásról szóló Törvény 67§ 3. 

bekezdésének értelmében a felvétel során előnyben részesül a megváltozott munkaképességű felvételiző, 

b/  az a diák lesz előnyben részesítve, aki a 4.d) pont szerint több pontot ér el, 

c/  az a diák lesz előnyben részesítve, aki az egyes felvételi tantárgyakból – profiltantárgyból több pontot ér el. 

 A felvételi vizsgabizottság a felvett tanulók sorrendjében indokolt esetben (kitűnő sportolók, olimpiák sikeres 

megoldói, stb.) kivételt tehet. 

 Az iskola igazgatója az egészségkárosult tanulók számára a felvételi vizsga formáját egészségi állapotukra való 

tekintettel a gyógypedagógus vagy pszichológus javaslata és a tanuló egyéni oktatási-nevelési terve alapján 

határozza meg, amely szerint az általános iskolában tanult. 

 A felvétel véglegességét az alapiskola tényleges befejezése teszi hivatalossá. 

 

6.)  A felvételi vizsga formája, tartalma és terjedelme 

 
Tanulmányi szak: 2561 M  információs és hálózati technológiák 
 3917 M 02  műszaki és informatikai szolgáltatások a gépészetben 
 3917 M 03  műszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában 

 6329 M 01  kereskedelmi és információs szolgáltatások – nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok

 6362 M    kozmetikus és sminkes 
 

 

Tantárgy: SZLOVÁK NYELV ÉS SZLOVÁK IRODALOM 

                  MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

 A felvételi vizsga szlovák nyelvből és szlovák irodalomból, valamint magyar nyelvből és irodalomból írásos 

formában valósul meg, és 10 tesztkérdésből áll. A tesztben két feladattípus található: 

  zárt kérdések – választási lehetőség 4 válaszlehetőségből (A, B, C, D); 

  rövid válaszos kérdések 

 A felvételi vizsga időtartama – 45 perc 

 A felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám – 40 pont 

 A felvételi vizsga tartalma összhangban lesz az alapiskolák számára érvényes tantervvel. A felvételi vizsga 

a következő témakörökből tevődik össze: 

  hangtan, 

  lexikológia – szókincs, 

  morfológia – szóalaktan, 

  szintaxis – mondattan, 

  irodalom – az alapvető irodalmi művek és szerzők áttekintése. 

 A felvételi vizsgán engedélyezett segédeszközök: 

  írószer – kék vagy fekete golyóstoll. 

 

 

 

Tantárgy: MATEMATIKA 

 

 A felvételi vizsga matematikából írásos formában valósul meg, és 10 feladatból áll. 

 A felvételi vizsga időtartama – 45 perc 

 Az írásbeli felvételi vizsgán elérhető maximális pontszám – 40 pont 

 A felvételi vizsga tartalma összhangban lesz az alapiskolák számára érvényes tantervvel. A felvételi vizsga 

a következő témakörökből tevődik össze: 

  számtani műveletek valós számokkal, 

  arány, arányosság, százalékszámítás, 

  kifejezések és rendezésük, 

  egyismeretlenes lineáris egyenletek megoldása, 

  a derékszögű háromszög, Pithagorasz tétele, 

  síkalakzatok kerülete és területe, 

  egyszerű mértani testek térfogata és felszíne (kocka, téglatest, henger, gömb) 

 A felvételi vizsgán engedélyezett segédeszközök: 

  írószer, rajzeszközök, számológép 
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SZAKMÁK: 

 

AZ ADOTT SZAKMÁKRA FELVÉTELI VIZSGÁK NÉLKÜL VESSZÜK FEL A 

DIÁKOKAT! 
 

1.) Tervezett diáklétszámok: 

 

Kód  Szakma Tannyelv Felvételi  Diákszám/ 

                             tárgyak                  Osztályszám 

 2487 H 01   autószerelő magy. ––– 14 / 0,5 

 2683 H 11  villamos műszerész – erősáramú technika magy. ––– 20 / 1 

 6456 2 00 fodrász magy. ––– 17 / 0,5 

    ÖSSZESEN      51 / 2 

 

 

2.) A diákok felvételének feltételei: 

 

a) az alapiskola tanulmányi átlaga (a 8. évf. évvégi és 9. évf. féléves eredményei), 

b) magatartási osztályzatok értékelése, 

c) az alapiskola monitorának eredménye 

d) iskolán kívüli tevékenység (különböző sikeres tanulmányi olimpiák, versenyek). 

 

3.) A diákok értékelése  – maximális pontszám: 180 

 

a) Az alapiskolából hozott tanulmányi átlag alapján maximális pont:   40 

Az alapiskola 8. évvégi és a 9. féléves  jegyeinek átlaga szerint. 

 

  Teljes tanulmányi átlag   Pontok 

 1,00 – 2,00 40 

 2,01 – 2,20 35 

 2,21 – 2,40 30 

 2,41 – 2,60 25 

 2,61 – 2,80 20 

 2,81 – 3,00 15 

 3,01 – 3,20 10 

 3,21 – 3,40   5 

 3,41 -    0 

 

Ha a tanuló valamelyik kötelező tantárgyból az érdemjegy helyett ,,abszolválta“ minősítést kapott, akkor 

a legutolsó félévi, illetve év végi érdemjegye lesz figyelembe véve. 

 

b) Csökkentett magaviseleti osztályzatot pontlevonással büntetjük: 

2. fokozat – - (mínusz) 10 pont 

3. fokozat  – - (mínusz) 20 pont 

 

c)  A kilencedikes diákok országos tesztelése (Tesztelés 9-2022)  –  maximális pontszám: 120 
 

 szlovák nyelvből    –  40 pont, 

 matematikából  –  40 pont, 

 magyar nyelvből    –  40 pont. 

 

d)  Iskolán kívüli aktivitás - maximális pontszám: 20 

A jelentkező újabb 20 pontot kaphat a tanulmányi versenyeken, sportversenyeken elért helyezése alapján.  

 

Verseny  Helyezés 
Pontszám 

 

Járási tanulmányi verseny 1.-5. 10 

Egyéb tanulmányi verseny 1.-5. 10 

Kerületi tanulmányi verseny 1.-5. 20 
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4.) Általános tudnivalók 

 
 A felvételi eljárás során szerezhető összpontszám a 3.) fejezet szerint szerzett pontok összege.  

 Felvételi vizsga nélkül nyer felvételt az a jelentkező, aki a kilencedikes diákok országos tesztelésén (Tesztelés 9-

2022) legalább 80%-os sikerességet ért el minden egyes felvételi tantágyból. A felvételi eljárásban megszerezhető 

maximális pontszámot kap ezekből a tantárgyakból. 

 Ha a jelentkező objektív okból nem vett részt az alapiskola 9. osztályos tanulóinak országos tudásfelmérő 

tesztelésén, akkor annyi pontot kap, amennyit az egyes tantárgyak felvételi vizsgáin szerzett. 

 Pontegyenlőség esetén a következő kritériumok határozzák meg a felvételt: 

a/ Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 245/2008 sz. a Nevelés- és oktatásról szóló Törvény 67§ 3. 

bekezdésének értelmében a felvétel során előnyben részesül a megváltozott munkaképességű felvételiző, 

b/  az a diák lesz előnyben részesítve, aki a 4.d) pont szerint több pontot ér el, 

c/  az a diák lesz előnyben részesítve, aki az egyes felvételi tantárgyakból – profiltantárgyból több pontot ér el. 

 A felvételi vizsgabizottság a felvett tanulók sorrendjében indokolt esetben (kitűnő sportolók, olimpiák sikeres 

megoldói, stb.) kivételt tehet. 

 Az iskola igazgatója az egészségkárosult tanulók számára a felvételi vizsga formáját egészségi állapotukra való 

tekintettel a gyógypedagógus vagy pszichológus javaslata és a tanuló egyéni oktatási-nevelési terve alapján 

határozza meg, amely szerint az általános iskolában tanult. 

 A felvétel véglegességét az alapiskola tényleges befejezése teszi hivatalossá. 

 

 

 

 
 

 

Dunaszerdahely, 2022. február 22. 

 

  

 

 

                          

                                                        Ing. Vajda Angelika  

                                                       iskolaigazgató 

 

  
 
 
 
 
 


