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Rendkívüli felvételi eljárás meghirdetése 
 
A BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szak-
gimnáziuma rendkívüli felvételi eljárást hirdet 2020. május 19. és 20. között. 
A rendkívüli felvételi eljárás a következő szakokon és létszámokkal kerül meg-
hirdetésre: 
 

Tagozat-
kód 

Tagozat leírása 
Üres férőhelyek 

száma 

0101 

szakgimnázium (technikum)*; 5 évfolyam; emelt szintű oktatás in-
formatika, matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanul-
mányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmé-
nyek, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; távközlés ágazat; a meg-
szerezhető szakképesítés: távközlési technikus; megjegyzés: hon-
védelmi alapismeretek tantárgy oktatása 

2 

0102 

szakgimnázium (technikum)*; angol nyelvi előkészítő évfolyam 
+ 5 évfolyam; emelt szintű oktatás informatika, matematika tan-
tárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre hallási fogyaté-
kos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség-
gel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi ered-
mények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; távközlés ágazat; a meg-
szerezhető szakképesítés: távközlési technikus; megjegyzés: hon-
védelmi alapismeretek tantárgy oktatása 

6 

0103 

szakgimnázium (technikum)*; 5 évfolyam; emelt szintű oktatás in-
formatika, matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanul-
mányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhet-
nek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a mate-
matika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján; távközlés ágazat; a megszerezhető szakképesítés: info-
kommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus; megjegy-
zés: honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása 

2 

 



A rendkívüli felvételi eljárásra a pttt@puskas.hu e-mail címen lehet jelentkezni 
a következők megadásával: 

 A jelentkező neve; 

 A jelentkező tanulói azonosítója; 

 A jelentkező édesanyjának leánykori neve; 

 A jelentkező és a gondviselő mobiltelefonos elérhetősége. 
 
Ezen kívül a jelentkezést tartalmazó az e-mailhez legyenek szívesek csatolni: 

 A központi írásbeli felvételi eredményrögzítő lapjának másolatát; 

 A jelentkező 7. év végi bizonyítványának másolatát; 

 A jelentkező 8. félévi értesítőjének másolatát. 
 
A felvételi kérelem elbírálásának módja: szóbeli elbeszélgetés (a körülmé-
nyektől függően erre lehetséges, hogy elektronikus formában kerül sor). 
 
A jelentkezések beérkezése után minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot! 
 
Jelentkezési határidő: 2020. május 15. 
 
További felvilágosítást a pttt@puskas.hu e-mail címen, vagy pedig munkanapo-
kon 8:00 és 15:00 óra között a +36-1-280-4500-as telefonszámon kaphatnak. 
 
 
Budapest, 2020. április. 27. 
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