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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Iskolánk a tiszazugi szakképzés elismert bázisa. A Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium családias, csendes környezetben Martfű város egyik legrégibb 

utcájában található. Intézményünk számára fontosak az értékek, a hagyományok, ugyanakkor nyitottak vagyunk az újra, s igazodunk a partnereink és a munkaerőpiaci igények 

elvárásaihoz. Tanulóink rendszerint részt vesznek országos versenyeken, ahol szép eredményeket érnek el. Képzési szerkezetünket a munkaerőpiac igényeihez alakítjuk, szélesítve 

a lehetőségeket a pályaválasztó diákok számára. Tanműhelyeink csúcstechnológiát képviselő eszközökkel, berendezésekkel rendelkeznek. 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, mérnökként tértek vissza 

iskolánkba. Iskolánk kollégiumot is működtet, kiváló körülmények között, családias légkörben. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Központi írásbeli felvételi vizsga nincs. 

 

TECHNIKUM 

Tanulmányi 
terület 
 kódja 

Ágazat Megszerezhető szakma 

Képzési 
idő (év) 

A tanulmányi területre benyújtott felvételi 
kérelmek rangsorolásának szempontjai 

Választható 
idegen 
nyelv 

Egyéb információ 

0211 
Informatika és 
távközlés 

5 0612 12 02 
Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus 

5 év  Tanulmányi eredmények alapján 
Angol 

 Német 
 

0212 Oktatás 
5 0188 25 01 
Oktatási szakasszisztens 

5 év  Tanulmányi eredmények alapján 
Angol 

 Német 
 

 

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

 mozgásszervi fogyatékos 

 beszédfogyatékos 

 autizmus spektrum zavarral küzdő 

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

További lehetőségek:  

 A tanulók ösztöndíjat kapnak. 

 Kollégiumi ellátás igényelhető 

 Sportolási lehetőség 

 Színes diákélet 

 Felnőttek oktatása 

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Tanulmányi 
terület kódja 

Ágazat Megszerezhető szakma 
Képzési 
idő (év) 

A tanulmányi területre benyújtott felvételi 
kérelmek rangsorolásának szempontjai 

Választható 
idegen nyelv 

Egyéb információ 

0221 Kereskedelem 
4 0416 13 02 
Kereskedelmi értékesítő 

3 év  Tanulmányi eredmények alapján. 
Angol 

 Német 

 Egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 

0222 Kreatív 

4 0723 16 01 
Bőrtermékkészítő 
(Tervezett szakmairányok: 
bőrdíszműves, cipőkészítő.) 

3 év  Tanulmányi eredmények alapján. 
Angol 

 Német 

 Egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 
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Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása: 

 mozgásszervi fogyatékos, 

 beszédfogyatékos, 

 autizmus spektrum zavarral küzdő, 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral) küzdő. 

További lehetőségek:  

 A tanulók ösztöndíjat kapnak. 

 Kollégiumi ellátás igényelhető 

 Sportolási lehetőség 

 Színes diákélet 

 Felnőttek oktatása 

 
Hozott pontszám meghatározása:  
 

Hozott pontok 

Maximálisan elérhető pontszám 100 pont 

Pontszámítás alapja 
Az 5. a 6., a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi  

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 történelem 

 egy idegen nyelv  

 informatika 

tantárgyak osztályzatainak összege. 

 

 

 
A felvételi pontszám meghatározása: 
 

A felvételi pontszám 
számítása 

Maximálisan elérhető pontszám 100 pont 

A hozott pontszám beszámítása 100 % 

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. 

 


