
Kisvárdai SZC    4625 Záhony, Kárpát út 4. 

Kandó Kálmán Technikum és      06-45-525-056 

Dr. Béres József Kollégium  @  titkarsag.zkando@gmail.com 

ZÁHONY   www.zkando.hu 

 

 

2022/2023. tanévben tervezett képzések 

9. évfolyamon tervezett 5 éves technikumi képzéseink: 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat: 

- Vasútforgalmi szolgálattevő technikus: 32 fő 

- Logisztikai technikus: 32 fő 

Rendészet és közszolgálat ágazat: 

- Közszolgálati technikus: 32 fő 

Kereskedelem ágazat: 

- Kereskedő és webáruházi technikus: 16 fő 

Elektronika és elektrotechnika: 

- Közlekedésautomatikai technikus: 16 fő 

 

A szakmák részletes ismertetője (sok-sok egyéb információval együtt) megtekinthető az alábbi 

oldalon: http://www.ikk.hu, www.zkando.hu 
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Felvételi eljárás rendje 

Felvételi vizsga nincs! 

A felvételnél a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi 

tantárgyakból: 

- magyar nyelv és irodalom  

- matematika 

- történelem 

- idegen nyelv 

- informatika 

A megjelölt tantárgyakból szerzett osztályzatok átlaga alapján rangsoroljuk a tanulókat. 

A tanulók Jelentkezési lapját az általános iskola állítja elő. 

Az általános iskola a Jelentkezési lapot 2022. február 18-ig juttatja el a középiskolákba, illetve a 

Felvételi Központba. 

Az intézmény az ideiglenes felvételi jegyzéket 2022. március 16-ig hozza nyilvánosságra. 

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről 2022. április 29. 

Jogorvoslat: 

A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét követően a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 37. §-a, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 37. 

§-a alapján a tanuló, illetve kiskorú jelentkező esetén a tanuló és a szülő a döntés ellen jogorvoslattal 

élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell 

benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket az általános 

felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig 

befejeződjék. 

SZERETTEL VÁRUNK MINDEN HOZZÁNK JELENTKEZŐT! 

Vass Levente 

igazgató 
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