
Szakképző intézményi KÖZZÉTÉTEL a 12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet 343. és 344. §-aiban meghatározottak alapján 
 

A Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola szakképző 

intézmény (a továbbiakban: Szakképző intézmény; a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 343. és 344. §-aiban meghatározottak alapján) a honlapján – 

szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési centrum 

honlapján – közzéteszi az alábbi adatokat. 

 

1. A Szakképző intézmény hivatalos neve: 

Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola. 

 

2. A Szakképző intézmény alapító okiratának kelte: 

A Karcagi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2020. július 02. (Okirat száma: 

KVFO/54046/2020-ITM). 

 

3. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 
A Szakképző intézmény felvételi tájékoztatója minden év októberében közzétételre kerül a 

Szakképző intézmény honlapján (a 2021/2022. tanévi felvételi tájékoztató elérhetősége: 

https://nlkhs.hu/manager/kereses/hir/4/39). 
 

4. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

száma 
A 2021/2022. tanévre történő beiratkozás időpontja (a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. 

mellékletének 34. pontjában meghatározottak szerint): 2021. június 22–24. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma a nappali rendszerű iskolai/szakmai oktatás 

induló (9.) évfolyamára, a 2021/2022. tanévre: 

gimnázium 1 osztály max: 34 fő,  

technikum: 2 osztály: max: 68 fő, 

szakképző iskola: 4 osztály max:112 fő. 

 

5. A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények (ideértve azok 

jogosultsági és igénylési feltételeit is): 

Szakképző intézményünkben ingyenes a középfokú nevelés-oktatásban való részvétel az érettségi 

megszerzéséig (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint), valamint a szakképzésben való részvétel keretében legfeljebb kettő 

szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb 

három tanéven keresztül, és a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első 

szakképesítés megszerzése az első képesítő vizsga befejezéséig (a szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény 3. §-ában meghatározottak szerint). 

Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, 

központi előírások szerint történik. 

 

6. A Szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje: 
- 

 

7. A Szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben 

tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 
A Szakképző intézmény nyitva tartását valamint, a Szakképző intézményben tartózkodás rendjét a 

Szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának 3.3. pontja határozza meg (a 

dokumentum 7. oldalán). 

https://nlkhs.hu/manager/kereses/hir/4/39


A szervezeti és működési szabályzat közzétételre került a Szakképző intézmény honlapján: 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20

GTSZKI%20SZMSZ.pdf, 

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai a Szakképző intézmény 

éves munkatervének a 9. pontjában kerültek meghatározásra (a dokumentum 12-13. oldalain). 

Az éves munkaterv közzétételre került a Szakképző intézmény honlapján: 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Munka-

,%20Rendezv%C3%A9ny%20%C3%A9s%20Feladatell%C3%A1t%C3%A1si%20Terv%202020

-2021.pdf. 

 

8. A Szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és 

házirendje 
A Szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata valamint 

házirendje közzétételre kerül a Szakképző intézmény honlapján: 

szakmai program: 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20

GTSZKI%20Szakmai%20Program.pdf, 

szervezeti és működési szabályzat: 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20

GTSZKI%20SZMSZ.pdf, 

házirend: 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20

GTSZKI%20H%C3%A1zirend.pdf. 

 

9. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége: 

Ssz. 
Betöltött 

munkakör 
Végzettség Szakképzettség 

1. oktató főiskola agrármérnök 

2. oktató egyetem 
okleveles német nyelv és 

irodalom szakos tanár 

3. oktató egyetem 
okleveles történelemtanár, 

földrajz szakos tanár 

4. oktató főiskola 
okleveles gépész 

üzemmérnök és műszaki 
tanár 

5. oktató egyetem 

okleveles egészségtantanár, 
boltvezető, élelmiszer-, 

vegyiáru és gyógynövény 
eladó  

6. oktató főiskola 
közgazdász idegenforgalmi és 

szálloda szakon 

7. oktató egyetem 
okleveles magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

8. oktató főiskola műszaki szakoktató 

9. oktató 
egyetem, 
főiskola 

okleveles testnevelő tanár, 
biológia szakos tanár 

10. oktató főiskola 
műszaki szakoktató (háztartás 

gazdaságtan szakirány) 
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Ssz. 
Betöltött 

munkakör 
Végzettség Szakképzettség 

11. oktató egyetem 

német szakos nyelvtanár, 
okleveles orosz-történelem 

szakos általános iskolai tanár, 
okleveles orosz nyelv és 

irodalom szakos középiskolai 
tanár 

12. oktató egyetem 
angol nyelv szakos tanár, 
magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár 

13. oktató főiskola  angol szakos nyelvtanár 

14. oktató egyetem 
angol nyelv és irodalom 

szakos tanár 

15. oktató főiskola 
műszaki szakoktató (háztartás 

gazdaságtan szakirány) 

16. oktató 
egyetem, 
főiskola 

okleveles pedagógia szakos 
bölcsész, pedagógia szakos 

nevelőtanár, boltvezető, 
élelmiszer-, vegyiáru és 

gyógynövény eladó 

17. oktató egyetem 

okleveles mezőgazdasági 
gépészmérnök, műszaki 
szakoktató, közlekedési 

ismeretek szakos szakoktató, 
járművezetési gyakorlat 

szakos szakoktató, emberi 
erőforrás tanácsadó 

18. oktató főiskola testnevelő-edző 

19. oktató főiskola műszaki szakoktató, asztalos 

20. oktató főiskola gyógypedagógus 

21. oktató főiskola 
műszaki szakoktató, kőműves, 

szobafestő 

22. oktató egyetem 
okleveles fizika-technika 
szakos középiskolai tanár 

23. oktató főiskola 
német nyelv és irodalom 

szakos tanár 

24. oktató érettségi vendéglátó-üzletvezető I. 

25. oktató egyetem 
okleveles informatika szakos 

tanár, távközlési üzemmérnök  

26. oktató egyetem 
okleveles pedagógiatanár és 
okleveles történelemtanár 

27. oktató főiskola 
földrajz - háztartásökonómia, 

életvitel szakos tanár 

28. oktató egyetem 
vegyész tanár, okleveles 
matematika szakos tanár 

29. oktató főiskola közgazdász 

30. oktató 
főiskola, 
egyetem 

okleveles matematika-
testnevelés szakos általános 

iskolai tanár, okleveles 
testnevelő tanár 



Ssz. 
Betöltött 

munkakör 
Végzettség Szakképzettség 

31. oktató főiskola 
műszaki szakoktató, 

szobafestő, mázoló, tapétázó 
mester 

32. oktató főiskola mérnök informatikus 

33. oktató 
egyetem, 
egyetemi 

doktori fokozat 

okleveles agrármérnök, 
mezőgazdasági mérnöktanár  

34. oktató egyetem 
okleveles földrajz szakos 

tanár, cukrász mester 

35. oktató főiskola közgazdász tanár 

36. oktató egyetem okleveles testnevelő tanár 

37. oktató főiskola 
okleveles vendéglátóipari 

üzemgazdász 

38. oktató főiskola 
gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnök, asztalos 

39. oktató 
egyetem, 
főiskola 

okleveles matematika szakos 
tanár, fizika szakos tanár, 

számítástechnika szakos tanár 

40. oktató főiskola számítástechnika szakos tanár 

41. oktató főiskola műszaki szakoktató 

42. oktató főiskola 
okleveles fizika szakos tanár, 
okleveles matematika szakos 

tanár 

 

10. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 

A Szakképző intézményben szervezett osztályok száma a 2020/2021. tanévben: 24. 

Az egyes osztályokban tanulók létszáma: 

Ssz. Osztály neve Évfolyam 
Tanulók 

száma (2020. 
10. 01.) 

1. Dobbantó program Dobbantó évfolyam 9 

2. 9.A 9. gimnázium 22 

3. 1/9.f 1/9. 4-es szintű szakképző iskola 27 

4. 1/9.g 1/9. 4-es szintű szakképző iskola 23 

5. 1/9.h 1/9. 4-es szintű szakképző iskola 24 

6. 1/9.i 1/9. 4-es szintű szakképző iskola 27 

7. 10.A 10. gimnázium 26 

8. 10.E 10. gimnázium 18 

9. 2/10.f 2/10. 4-es szintű szakképző iskola 14 

10. 2/10.g 2/10. 4-es szintű szakképző iskola 16 

11. 2/10.h 2/10. 4-es szintű szakképző iskola 17 

12. 2/10.i 2/10. 4-es szintű szakképző iskola 18 

13. 11.A 11. gimnázium 28 

14. 11.T 11. gimnázium 16 



Ssz. Osztály neve Évfolyam 
Tanulók 

száma (2020. 
10. 01.) 

15. 3/11.f 3/11. 4-es szintű szakképző iskola 16 

16. 3/11.g 3/11. 4-es szintű szakképző iskola 16 

17. 3/11.h 3/11. 4-es szintű szakképző iskola 16 

18. 3/11.i 3/11. 4-es szintű szakképző iskola 15 

19. 12.A 12. gimnázium 26 

20. 12.D Kk 12. szakképző iskola két éves érettségire felkészítő 15 

21. 13.D Kk 13. szakképző iskola két éves érettségire felkészítő 10 

22. 1/13.C 1/13. 5-ös szintű technikum 9 

23. 1/13.P 1/13. 5-ös szintű technikum 9 

24. 2/14.C 2/14.5-ös szintű technikum 8 

 

11. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, 

évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

A 2019/2020. tanévben a Szakképző intézményből, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében 

folyó gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12. évfolyamairól kimaradt tanulók száma és aránya: 3 fő, 

2,56 %. 

A 2019/2020. tanévben a Szakképző intézményből, a nappali rendszerű szakmai oktatás keretében 

folyó szakképző iskolai/szakközépiskolai oktatás 9-11. (1/9-3/11.) évfolyamairól kimaradt tanulók 

száma és aránya: 28 fő, 11,67 %. 

A 2019/2020. tanévben a Szakképző intézményből, a nappali rendszerű szakmai oktatás keretében 

folyó gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12. évfolyamairól és a szakképző iskolai/szakközépiskolai 

oktatás 9-11. (1/9-3/11.) évfolyamairól összesen kimaradt tanulók száma és aránya: 31 fő, 8,68 %. 

Az évfolyamismétlő tanulók száma és aránya a Szakképző intézményben a 2020/2021. tanévben, 

a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében folyó gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12. 

évfolyamain: 2 fő, 1,96 %. 

Az évfolyamismétlő tanulók száma és aránya a Szakképző intézményben a 2020/2021. tanévben, 

a nappali rendszerű szakmai oktatás keretében folyó szakképző iskolai/szakközépiskolai oktatás 

9-11. (1/9-3/11.) évfolyamain: 6 fő, 2,59 %. 

Az évfolyamismétlő tanulók száma és aránya a Szakképző intézményben a 2020/2021. tanévben, 

a nappali rendszerű szakmai oktatás keretében folyó gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12. 

évfolyamain és a szakképző iskolai/szakközépiskolai oktatás 9-11. (1/9-3/11.) évfolyamain 

összesen: 8 fő, 2,40 %. 

 

12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsga tervezett ideje: 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, illetve a tanulmányok 

alatti vizsga tervezett ideje a Szakképző intézmény nevelési programjának a 11.1. illetve 11.2. 

pontjaiban kerültek meghatározásra (29.old.). 

A Szakképző intézmény nevelési programja (a szakmai programja I. köteteként) közzétételre 

kerül az intézmény honlapján: 

nevelési program (a szakmai program I. kötete): 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20

GTSZKI%20Szakmai%20Program.pdf 

 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20GTSZKI%20Szakmai%20Program.pdf
https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20GTSZKI%20Szakmai%20Program.pdf


13. Az érettségi vizsga átlageredményei évenként feltüntetve: 

 

Gimnáziumi nevelés-oktatás, nappali rendszerű iskolai oktatás: 

Tanév: 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

Érettségi átlag 3,54 3,27 3,11 3,26 2,84 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája, felnőttoktatás, a nappali oktatás munkarendje szerint 

(kifutott) / szakközépiskolai nevelés-oktatás, nappali rendszerű iskolai oktatás (kifutó) 

Tanév: 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

Érettségi átlag 2,58 2,55 2,42 2,03 

nem volt 

végzős 

osztály 

 

Gimnáziumi nevelés-oktatás, felnőttoktatás, esti munkarend szerint: 

Tanév: 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

Érettségi átlag 

nem volt 

végzős 

osztály 

2,68 

nem volt 

végzős 

osztály 

nem volt 

végzős 

osztály 

2,84 

 

Szakképző intézményi szintű összesített érettségi vizsga átlageredmények: 

Tanév: 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

Iskolai érettségi átlag 3,36 3,00 2,89 3,02 2,84 

 

14. Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége: 

Az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége a Szakképző intézmény házirendjének 9.2. 

(9-10. old.) és 12.5. (12. old.) pontjaiban, valamint oktatási programjának a 9. fejezetében (60. 

old.) kerültek meghatározásra. 

A Szakképző intézmény oktatási programja (a szakmai programja II. köteteként), valamint a 

házirendje közzétételre kerül a Szakképző intézmény honlapján: 

oktatási program (a szakmai program II. kötete): 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20

GTSZKI%20Szakmai%20Program.pdf, 

házirend: 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20

GTSZKI%20H%C3%A1zirend.pdf. 

https://nlkhs.hu/storage/datarose/kszc/documents/Nagy_Laszlo/Karcagi%20SZC%20NagyL%20GTSZKI%20Szakmai%20Program.pdf
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