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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

A 2018/2019-es TANÉV 9. ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ 

JELENTKEZÉSHEZ 

 

1. Az iskola külön felvételi vizsgát nem tart. A hozzánk jelentkezett tanulókat az 

általános iskola 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, 

idegen nyelv, matematika és fizika tantárgyak eredményei alapján 

rangsoroljuk. 

 

2. A képzéseinkre jelentkező tanulóknak a választott pályára való egészségügyi 

alkalmasságról a honlapunkon található nyomtatvány felhasználásával a 

háziorvostól kell igazolást kérni, és azt az iskolába küldendő jelentkezési 

laphoz kell csatolni. A rendészeti képzés esetén az előzetes fizikai 

alkalmassági vizsgálat pontos időpontjáról a jelentkezők írásos értesítést 

kapnak. 

3. A jelentkezési lapokat az általános iskoláknak 2018. február 19-ig kell 

iskolánkba továbbítani. 

 

4. A rendészeti képzés esetén az előzetes fizikai alkalmassági vizsgálat várható 

időpontja: 2018. február 27-28. 8.00 

 

5. Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2018. március 14-ig kifüggesztjük. 

 

6. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 2018. március 21-22. 

 

7. A felvételi eredményről 2018. április 27-ig értesítjük a hozzánk 

jelentkezőket. 
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Tagozatkódok: 

 

8110. Közlekedés szakmacsoport. Közlekedésgépész ágazat. 

Autószerelő képzés 4+1 év. Idegen nyelv: angol vagy német. 

Autótechnikus végzettség (4+1+1 év) 

Már 4 év alatt az érettségivel együtt megszerezhető szakképesítés: 

emelőgépkezelő és kerékpárszerelő. 

 

8120. Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport. Rendészet és 

közszolgálat ágazat. 

Közszolgálati ügyintéző képzés 4+1 év. Idegen nyelv: angol vagy német. 

Már 4 év alatt az érettségivel együtt megszerezhető szakképesítés: közszolgálati 

ügykezelő. 

 

8130. Közlekedés szakmacsoport. Közlekedésgépész ágazat. 

Autóelektronikai műszerész képzés 4+1 év. Idegen nyelv: angol vagy német. 

Autótechnikus végzettség (4+1+1 év) 

Már 4 év alatt az érettségivel együtt megszerezhető szakképesítés: elektronikai 

műszerész. 

 

8140. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport. 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat. 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzés 4+1 év, idegen nyelv: angol 

vagy német. 

Már 4 év alatt az érettségivel együtt megszerezhető szakképesítés: pénzügyi 

ügyintéző és vámügyintéző. 

 

 

mailto:savaria@savaria-szki.hu


 

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum 

Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
9700 Szombathely, Hadnagy u. 1.  Telefon: (94)500-260    Fax: (94)500-267 

Internet: www.savaria-szki.hu    e-mail: savaria@savaria-szki.hu 
 

 

 

 

 

Minden osztályunkban lehetőséget biztosítunk fakultációs jelleggel kedvezményes 

jogosítvány megszerzésére, továbbá elhelyezkedést segítő kedvezményes 

tanfolyamok elvégzésére is. 

 

Egyéb információk 

 

A rendészeti képzésre jelentkező tanulók fizikai alkalmassági vizsgálatának 

követelményei: 

 

Pont Fekvőtámasz (30”) Felülés (30”) Inga (4x10m) 

fiú leány fiú leány fiú leány 

5 31- 31- 28- 28- 9,5 9,8 

4 26-30 26-30 25-27 25-27 10 10,3 

3 21-25 21-25 22-24 22-24 10,5 10,8 

2 19-20 19-20 19-21 19-21 11 11,3 

1 16-18 16-18 17-18 17-18 11,5 11,8 

 

Értékelés:   0-3p   nem felelt meg 

    4-10p   megfelelt 

    11-15p  jól megfelelt 

 

Csak a szabályosan végrehajtott gyakorlatok értékelhetők! 

 

A fizikai alkalmassági vizsgálat várható időpontja: 2018. február 27-28. 8.00 
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