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TájékozTaTó
 

képzéseink
A 2017/18-as tanévben a következő osztályokat indítjuk:
 
1) szakgimnáziumi képzés (4 / 5 +1 éves)
(érettségire felkészítő középiskolai oktatás technikusi kimenettel)

• közlekedésgépész ágazat hajós osztály
(kimenet: hajózási technikus) 
hajós normál osztály (tagozatkód:0162) 4(+1) év
hajós nyelvi előkészítő osztály (tagozatkód:0164) 5(+1év) 
 

• közlekedésgépész ágazat szállodahajós osztály (új)
 (kimenet: hajózási technikus)
 szállodahajós normál osztály (tagozatkód:0163) 4(+1) év
 szállodahajós nyelvi előkészítő osztály (tagozatkód:0165) 5(+1év)

 
2) szakközépiskolai képzés (3 éves)
» hajós szakmunkás (0171)
» kishajóépítő, - karbantartó (0172)

Iskolánkról:
Iskolánk az ország egyetlen, közel öt évtizedes múlttal rendelkező hajó-
zási szakközépiskolája  Fennállása alatt hajósok generációi kerültek ki 
padjaiból, így bárhol hajózunk a világon, mindenütt találkozunk nálunk vég-
zettekkel, akik szívesen emlékeznek vissza az itt töltött évekre.
Akik ide jártak, abban egyetértenek, hogy nagyon jó közösségbe kerültek 
és jól érezték itt magukat, mint ahogy jelenlegi diákjaink is  Ehhez a kert-
városi környezet is hozzájárul 
Az iskola ma is segíti a végzős tanítványai munkába állását. A hajózási tár-
saságok számára személyzetet toborzó cégekkel fennálló jó kapcsolatunk 
révén minden tanulónknak – legyen fiú vagy lány – valós esélye van arra, 
hogy kellő ambícióval, idegennyelvtudás birtokában tengeri és folyami, 
személy– és áruszállító hajókon dolgozhasson.

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája
1131 Budapest, Jász utca 155.
Telefonszám: 340-83-46, illetve 329-92-90
Fax: 451-30-92
Internet cím: www.hajozasi.hu
E-mail cím: hajozasi@hajozasi.hu
www.facebook.com/MagyarHajozasi
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Felvételi feltételek
A felvételt az általános iskolai eredmények (a 7  osztály év végi és a 8  osz-
tály félévi) és egy pályaorientációs beszélgetés alapján bíráljuk el. 

Nyílt napok
2016. nov.10.-én az iskolahajón
2016. nov. 14-én az iskolában (a nyílt napokon való részvétel regisztráció-
hoz kötött az Önök kényelme érdekében, részletek a honlapon)

 
Előkészítő tanfolyam

2016. november 16.-tól  hat héten keresztül a közismereti tantárgyakból in-
gyenesen  tartunk előkészítő tanfolyamot.(időpont: 15:00 – 16:30).
Jelentkezni a tanfolyam kezdetéig lehet személyesen vagy telefonon az isko-
latitkárnál 
 

Szakképzés
 
Sikeres érettségi vizsga esetén diákjaink külön felvételi vizsga nélkül tanul-
hatnak tovább iskolánkban hajózási technikusnak (+1 év) 

3 év alatt 3 szakma,
4+1 év alatt 4+2 szakma!!!

Egyedülálló módon a szakközépiskolai osztályban 3 év alatt az alábbi vég-
zettségeket szerzed meg:
matrózvizsga, vízimentő, hajós szakmunkás.
A szakgimnáziumi és technikusi képzés alatt pedig az alábbiakat:
matrózvizsga, vízimentő, hajózási üzemeltetési vezető vagy szállodahajós, 
hivatásos kisgéphajó vezető (A), hajózási technikus

 
Miért válassz minket?

•	 mert a hajózás életforma és hajózni jó!
•	 a képzés során több szakmát is elsajátítasz és ezekkel nagyon könnyen 

találsz munkát Magyarország és az Európai Unió vezető hajós társaságai-
nál, illetve a vízügynél, vízi rendészetnél, honvédségnél és a vízi mentők-
nél,

•	 érettségi után hajózási technikusi képzési lehetőség,
•	 hajón töltött szakmai gyakorlat, nyíltvízi vízi mentő képzés
•	 iskolai szervezésű külföldi utazásokon gyakorolhatod az idegennyelvtu-

dásod,
•	 gólyatábor, kenutábor a Dunakanyarban,
•	 vitorlástáborok a Balatonnál,
•	 jó hangulatú osztálykirándulások,
•	 családias, odafigyelő légkör.

 
És mert, 

 
HajózNI MUSzáj!
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Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium
Magyar László Gimnáziuma
7020 Dunaföldvár, Templom u  5   
OM azonosító: 201167
Tel: 75/ 541-269, 75/ 541-260
E-mail cím: magyarlaszlogimi1@gmail.com
Internet cím: www.magyarlaszlogim.atw.hu
Tagintézmény-vezető: Balogh Emese

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- nyolcadikosok számára: 2016. november 15-én, kedden 8-12 

óráig az érdeklődő nyolcadikosok, illetve szüleik óralátogatásokon 
is betekintést nyerhetnek iskolánk életébe

- a hatodikosok számára: 2016. január 10-én, kedden 15 órától 
bemutató foglalkozásokat tartunk, 17 órakor szülői tájékoztatón 
ismertetjük meg a képzés sajátosságait  Jelentkezési lap a 
helyszínen átvehető.  

- Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődő 
diákokat, szülőket.

Induló képzési formák:
Iskolánkban általános tantervű osztályok vannak, tantárgyi rendszerünk és 
óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetőségét. Az 
intézményben három idegen nyelv (angol, német, orosz) közül választhatnak 
diákjaink 

a 2017/ 2018-as tanévre tervezett induló osztályok:
- 4 évfolyamos képzés – 1 osztály tagozatkód: 01
- 6 évfolyamos képzés – 1 osztály tagozatkód: 02

01 Négy évfolyamos gimnáziumi osztály
- Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához többletórákat 

és előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat 
biztosítunk 9. és 10. osztályban idegen nyelvekből, informatikából és 
matematikából  

- 11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi órákkal is segítjük 
diákjaink közép és emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülését. 
Fakultatív tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika.

- Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – 
szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos 
tehetségfejlesztő foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik egyéni 
képességeik fejlesztését  

- Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést. 
- A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásaikat biztosítjuk.
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02 Hat évfolyamos gimnáziumi osztály
- Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag 

elrendezést tesz lehetővé, s a hat év során több idő jut a szaktárgyakon 
belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. Mindez előnyösen 
befolyásolja a továbbtanulási esélyeket  

- Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához 
többletórákat és előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási 
formákat biztosítunk 7. és 10. osztályban idegen nyelvekből, magyar 
nyelvből, informatikából és matematikából. 

- 11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi órákkal is segítjük 
diákjaink közép és emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülését. 
Fakultatív tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika.

- Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – 
szakkörök, művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos 
tehetségfejlesztő foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik egyéni 
képességeik fejlesztését  

- Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést. 
- A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásukat biztosítani 
tudjuk   

Felvételi: 
A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk. 
- A 4 évfolyamos képzés esetében a 7  év végi és a 8  félévi (magyar nyelv, 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, 
földrajz, informatika) osztályzatok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.
- A 6 évfolyamos osztályba jelentkezők rangsorának kialakításakor az 5. év 
végi és a 6. félévi (magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv, informatika) jegyeket vesszük figyelembe.

Iskolánk :
A Magyar László Gimnáziumot családias, elfogadó légkör jellemzi  
Az alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a 
tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is 
hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka 
jellemzi középiskolánkat   
Munkánk sikerét mutatja, hogy hozzáadott pedagógiai érték tekintetében 
a megyei gimnáziumok rangsorában harmadik helyen állunk  
A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - 
képességeik kibontakoztatásával - felkészítse a sikeres érettségi, felvételi 
vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük 
diákjainkat a középiskolai versenyeken részvételre, melyek költségeit az 
„Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” Alapítvány támogatja.
A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés 
érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk, továbbá érdeklődési 
körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat szervezünk  
Tanulóinkat felkészítjük az emelt és középszintű érettségi vizsgákra, az ECDL, 
illetve nyelvvizsgákra 
Művészeti csoportjaink – musical, színjátszó, örömzene, rajz és film – 
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városunk határain kívül is gyakran fellépői a kulturális rendezvényeknek. Az 
iskola röplabda és kézilabda csapata többször bejutott a diákolimpia országos 
döntőjébe, sportolóinkat (kajak-kenu, sárkányhajó, mazsorett-twirling, 
vízilabda, labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz) támogatjuk a versenyzésben 
Mindennapjainkat tudományos előadások, hagyományos iskolai rendezvények, 
kirándulások, rendszeres túrák és havonkénti színházlátogatások teszik 
színesebbé. 
Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget 
Az iskola és diákközössége széleskörű, meghatározó kapcsolatokkal 
rendelkezik a város közéletében; közösségünk tagjai aktív szereplői 
Dunaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletének 
Több mint két évtizede a németországi testvérváros, Weikersheim 
középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente 
tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül sor  A dunaföldvári és környékbeli 
civil és sportszervezetekkel együttműködünk, s több éve kapcsolatot 
ápolunk az olaszországi Magenta gimnáziumával is.

III. Felnőttképzés
Iskolánk esti tagozatú képzést biztosít az érettségizni szándékozó felnőttek 
számára. Tanítványainkat három év alatt juttatjuk el az érettségi vizsgáig. 
Heti három alkalommal délután zajlanak a tanítási órák.

Magyar László Gimnázium: Megbízható tudás, minőségi diákélet!
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Dunaújvárosi SzC Bánki Donát Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma
2400 Dunaújváros, Táncsics M  u  1  
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum OM azonosító: 
202034
Tel: 25/412-247
E-mail cím: szki@banki-duj.sulinet.hu
Internet cím: www.banki-duj.sulinet.hu
Igazgató: Schőn Beatrix
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám:  
02-0119-02

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- 2016. november 23.  16 óra
- 2016. november 24.  16 óra

Tervezett indítandó képzési formák:

I. Szakgimnázium:
Induló osztályok száma: 4
A szakgimnázium 9-12. évfolyamán érettségire való felkészítés és 
ágazati szakmai oktatás, szakképzés folyik  A kétéves OKJ-s technikus 
képzésből az első év tananyagát a tanulók a 9-12. évfolyamokon négy 
évre elosztva sajátítják el és felkészülnek az érettségire, illetve a 
továbbtanulásra  Az érettségi után egy év alatt befejezhetik a technikus 
képzést 
Tanulmányi idő 5 év (4 év után, a 12. évfolyam végén érettségi vizsga, 
majd az 5. év - 13. évfolyam - végén szakmai vizsga).

Az indítandó 4 osztályban a következő ágazati képzések közül lehet 
választani: 
Szakgimnáziumi ágazati képzések:
•	 Gépészet
•	 Informatika 
•	 Közlekedésgépészet 

Az osztályok ágazatát a jelentkezők száma alapján határozzuk meg.

Szakgimnáziumi ágazati képzés utáni okj-s kimenetek a 13. 
évfolyam után:
•	 Gépészet: Gépgyártástechnológiai technikus OKJ 54 521 03
•	 Informatika: CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01
•	 Közlekedésgépészet: Dízelmotoros vasúti jármű szerelője OKJ 54 

525 04 vagy Vasúti villamos jármű szerelője OKJ 54 525 07

Tanított idegen nyelvek: angol, német. 
A nyelvi csoportok kialakítása a jelentkezések arányában történik.
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II. Technikus képzés:
Érettségi után az iskola továbbtanulási lehetőséget kínál technikus 
szakképesítések megszerzésére. Ezek a szakképesítések az OKJ-ben 
szerepelnek 
A képzési idő: 2 év
•	 OKJ 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
•	 OKJ 54 481 01 CAD-CAM informatikus
•	 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (OKJ 54 525 04)
•	 Vasúti villamos jármű szerelője (OKJ 54 525 07)

A gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyekben folyik.

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Képzési 
költség 
(ezer 
Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama
feltételei határ-

idejeÓra hónap/
év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Gépészet ágazat

érettségi / 
Gépgyártás-
technológiai 
technikus OKJ
54 521 03

- 4-5 év 8  
általános

2017  
02 15 -

2 Informatika 
ágazat

érettségi / 
CAD-CAM infor-
matikus OKJ
54 481 01

- 4-5 év 8  
általános

2017  
02 15 -

3. Közlekedés-gé-
pészet ágazat

érettségi / 
Dízelmotoros 
vasúti jármű 
szerelője OKJ 
54 525 04 vagy 
Vasúti villamos 
jármű szerelője 
OKJ 54 525 07 

- 4-5 év 8  
általános

2017  
02 15 -

II  Technikus képzés

1 
Gépgyártástech-
nológiai techni-
kus

OKJ
54 521 03 - 2 év érettségi 2017  

08 22 -

2 CAD-CAM infor-
matikus

OKJ
54 481 01 - 2 év érettségi 2017  

08 22 -



10

Felvételi:
A szakgimnáziumi osztályokban a jelentkezőket az általános iskolából hozott 
pontok alapján rangsoroljuk 

A kétéves technikus képzésen a diákokat túljelentkezés esetén az érettségi 
átlag, eredményeik alapján rangsoroljuk 

Iskolánk:
1969-ben alakult. Gyermekközpontú iskola vagyunk, ahova szívesen járnak a 
diákok. Maximális együttműködésre törekszünk a szülőkkel. A munkaerőpiacon 
eladható, keresett képzést nyújtunk  Kiváló szakmai eredményekkel rendelke-
zünk, főleg az AutoCAD-oktatás területén. Fontosnak tartjuk az önállóságra ne-
velést, kiemelten kezeljük a kommunikációs készségek fejlesztését, az idegen 
nyelvek oktatását és az informatikai képzést  Iskolánkban kétféle képzést folyta-
tunk, szakgimnáziumi és érettségi utáni szakképzés keretében technikus osztá-
lyokat indítunk. A szakgimnáziumi osztályokban a gépészet és informatika szak-
macsoportnak megfelelő kerettanterv alapján oktatunk. A fő cél az érettségire, 
a felsőfokú tanulmányokra valamint a technikus évfolyamra való felkészítés.

III. Felnőttoktatás

Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőtt képzések:

Ssz A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)

III. Felnőttoktatás

1 
Gépgyártástech-
nológiai  
technikus

OKJ
54 521 03 - 2 év érettségi 2017  

01 24 -

2 CAD-CAM  
informatikus

OKJ
54 481 01 - 2 év érettségi 2017  

01 24 -
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Dunaújvárosi SzC Dunaferr 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
E-mail cím: titkarsag@dunaferriskola.hu
Telefon:+36 (25) 413 842
Weblap: www.dunaferriskola.hu

Iskolarendszerű képzés

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama

feltételei határ-
idejeÓra

Hó-
nap 
/év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 IX  Gépészet 
ágazat

Mechatronikai 
technikus 5 év

Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

2 XXXVIII  Ren-
dészet ágazat

Közszolgálati 
ügyintéző 5 év

Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

3. XI  Villamosipar 
és elektronika

Erősáramú  
elektrotechnikus 
v  Elektronikai 
technikus v   
Automatikai 
technikus

5 év
Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

II  Szakközépiskolai képzés

1 5  Gépészet Hegesztő 3 év
Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

-

2 5  Gépészet Gépi forgácsoló 3 év
Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

-

3. 5  Gépészet Épület- és szer-
kezetlakatos 3 év

Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

-

4 5  Gépészet Ipari gépész 3 év
Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

-

5 5  Gépészet
Központifűtés- és 
gázhálózat rend-
szer-szerelő

3 év
Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

-

6. 5  Gépészet Karosszérialaka-
tos 3 év

Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

-

7  Villamosipar és 
elektronika Villanyszerelő 3 év

Egészségügyi 
alkalmasság, 
8 általános

-

Felvételi
Intézményünk nem tart felvételi vizsgát a jelentkező tanulóknak, ezért a 
felvételnél az általános iskolai eredmények alapján döntünk 
Az 5-6-7. év végi, és a nyolcadikos félévi irodalom, magyar nyelv, történelem, 
matematika, és idegen nyelv osztályzatokat vesszük figyelembe. Minden jegy az 
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értékének megfelelő pontszámot eredményez, amelynek következtében maxi-
málisan 100 pont gyűjthető.
A jelentkező tanulók elért pontszáma szerint csökkenő sorrendbe rendezve ké-
szítjük el (tagozatkódonkénti bontásban) a felvételi rangsort, és e rangsor sze-
rint történik a felvételi kérelmek elbírálása. Az iskola igazgatója felajánlhatja 
a felvételizőnek az „átirányítást” egyik tanulmányi területről a másikra. Az a 
tanuló, aki nem rendelkezik minden felvételi tárgyból érdemjeggyel, azokból a 
jegyekből szerzi a hozott pontszámot, amelyekkel a felsoroltak közül rendelke-
zik. Az érdemjegyei alapján szerzett pontjaiból arányosítással kell megállapítani 
a hozott pontszám végső értékét.
Amennyiben a tanuló eredményei nem alkalmasak a fenti eljárás lefolytatására 
(különösen a külföldi tanulmányok eltérő jellegű jegyei, vagy ekvivalencia-eljá-
rás alkalmazhatatlansága miatt), a tanuló felvételéről külön eljárás lefolytatásá-
val (érdemjegyei, személyes elbeszélgetés, kompetencia-alapú képességfelmé-
rés alapján) az igazgató dönt 
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogvi-
szonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó 
döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a 
szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. 
Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról határozat 
formájában dönt  Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával 
kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírása során a közneve-
lés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el 

Iskolánk

A DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Dunaújváros legrégeb-
bi, a városkörnyék legnagyobb középfokú intézménye  A több évtizedes hagyo-
mány kötelez bennünket, feladatunk és küldetésünk, hogy a fiatal diákokból 
olyan szakembereket neveljünk, akik nemcsak a választott szakmájukban, ha-
nem az életben is megállják a helyüket. Hatvan évesek vagyunk: eddig több, 
mint húszezer diáknak adtunk szakmát a kezébe 
Iskolánk központi épülete a Vasmű téren található, ahol gépészet ágazati és 
szakmacsoportos valamint a rendészet ágazati képzés folyik  Diákjaink szakmai 
oktatását több gyakorlóhelyen végezzük  A legnagyobb az ISD Dunaferr Zrt  
tulajdonában lévő tanműhely, ahol ipari környezetben, a legújabb és legmoder-
nebb gépeken tanulhatod a szakmádat 
A belvárosi telephelyünk egy EU-s pályázatnak köszönhetően Magyarország leg-
korszerűbben felszerelt iskolája. Itt a villamosipari képzéseink mellett szintén 
van minden évfolyamon rendészeti képzésünk  
Erre az épületre vigyázunk, mint a szemünk fényére, mert ilyen gyönyörű isko-
labelsővel nem sok intézmény büszkélkedhet ebben az országban.

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
2016. október 26. és 2016. november 17. 8 és 12 óra között



13

Dunaújvárosi SzC Hild józsef Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája
2400 Dunaújváros Bercsényi u  8 
Telefon, Fax: 25/400-530
E-mail: hild@hild-dunaujv.sulinet.hu
OM azonosító: 203034
Igazgató: Kolics Gábor
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: 
00347-2008

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

- 2016. november 8.         Pályaválasztási Kiállítás, Dunaújváros

- 2016. november 14.   15 óra Nyílt nap az iskolában

- 2016. november 21.   15 óra Nyílt nap az iskolában

Induló képzési formák:

I  Szakgimnázium (építészet):

Az új jogszabályi keretek között lényeges, hogy a 4 év alatt az érettségi 
mellett szakmát is kapnak a fiatalok (pl.: digitális műszaki rajzoló, vagy 
bútoripari gyártás szervező). Ezután dönthetnek arról, hogy a felsőok-
tatásba kapcsolódnak, vagy maradnak az intézményben és 1 év alatt 
technikusok lesznek  
Ezt a képzési formát szívesen választják sportolók, akik nagy segít-
séget kapnak tanáraiktól, hogy összeegyeztessék az élsportot a tanu-
lással. Nekik különösen fontos, hogy az érettségivel együtt szakmát is 
kapnak  
A lányok is előszeretettel jönnek ide, hiszen ez jó alap az érettségi 
megszerzése utáni terveikhez (építész, lakberendező, stb.).

II  Szakképzés:

1. Technikus képzés (építészet, faipar):
A jövő tanévtől a magasépítő-, faipari technikus képzés már csak egy 
éves lesz. A végzettség középvezetői (koordinációs, szervező, irányító, 
ellenőrző) tevékenységek vagy műszaki rajzolói feladatok ellátására al-
kalmas. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a műszaki felsőoktatás irá-
nyába is rendkívül jó alapokat biztosít.  

2. Szakközépiskolai képzés:
a. Építőipari és faipari szakmacsoport

3 éves képzés keretében az építészet szakmacsoportban ács, festő, 
mázoló, tapétázó, kőműves és hidegburkoló szakmát lehet választani, 
míg a faipari szakmacsoportban asztalos képzés folyik. 



14

A nyolcadik osztály elvégzése után jelentkezhetnek ide a tanulók  A 
képzés a gyakorlati ismeretekre helyezi a hangsúlyt, de az általános 
műveltséget megalapozó ismeretek is szerepet kapnak a szakmák tük-
rében. Az első évfolyamon a gyakorlati képzés az iskola tanműhelyében 
zajlik  
Az utolsó két évfolyamon lehetőség van tanulószerződéssel üzemi kép-
zőhelyen teljesíteni a gyakorlatot. A tanulmányi eredményektől függő-
en, a kiemelt szakmákban tanulmányi ösztöndíjban részesülnek 
a tanulók, valamint az utolsó két évfolyamon külső képzőhely is to-
vábbi ösztöndíjat biztosít. 

b. Felnőtt oktatás:
Nappali képzés:
Azoknak a fiataloknak, akik a szakképesítő bizonyítvány megszer-
zése után érettségit szeretnének, 2 év alatt lehetőségük nyílik erre 
nálunk. Természetesen a képzés nyitott, így bármely szakmával ren-
delkező fiatal bekapcsolódhat. 
Esti képzés:
Idén akár keresztfélévvel is lehet csatlakozni az új, iskolarendszerben 
induló 2 éves ács, asztalos, festő, mázoló, tapétázó, kőműves és hideg-
burkoló, valamint szárazépítő szakmák képzéseire! Mindezt azoknak 
ajánljuk, akik nem tanköteles korúak és első vagy második szakképesí-
tésüket szeretnék megszerezni ingyenesen!

3. Speciális szakképzés
A sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógusok segítségével jut-
nak rész-szakképesítéshez (élelmiszer- vegyi áru eladó, vendéglá-
tó eladó, számítógépes adatrögzítő, asztalos, kőműves, festő, mázoló, 
tapétázó). Az utolsó évben gyakorlat szempontjából lehetőségük nyílik 
tanulószerződéssel gazdálkodó szervezetekhez kerülni. A kiemelt szak-
mákban tanulmányi ösztöndíjban részesülnek a tanulók.

4. HÍD program
A Szakképzési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulóknak a kö-
zépfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy 
a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges isme-
retek megszerzéséhez  
A Híd programban nyújtott nevelés-oktatás, tanulásra motivál, fejlesz-
ti az egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, 
szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, rész-szak-
képesítésre készíthet fel. (élelmiszer-, vegyi áru eladó, szobafestő, 
famegmunkáló). Célcsoport: a tanköteles korú tanulók, akik alapfokú 
iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, betöltötték a 15  életévüket, 
s legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégeztek.  Idő-
tartama: 2 év
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Kép-
zési 
költ-
ség 
(ezer 
Ft)

megnevezése kimenetelének 
típusa

időtartama
feltételei határ-

idejeÓra
hó-
nap/
év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Építőipar ágazat érettségi - 4 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

2 Faipar ágazat érettségi - 4 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

3. Érettségit adó képzés szakképe-
sítő vizsgával rendelkezőknek érettségi - 2 év

szakké-
pesítő 
vizsga

2017  
08 21 -

II  Szakképzés

1  Technikus képzés

1 1 Magasépítő technikus OKJ 54 582 03 - 2 év érettségi 2017  
08 21 -

1 1 Faipari technikus OKJ 54 543 01 - 2 év érettségi 2017  
08 21 -

2  Szakközépiskolai képzés

2 1 Kőműves OKJ 34 582 08 - 3 év 8 osztály 2017  
02 15 -

2 2 Festő, mázoló, tapétázó OKJ 34 582 04 - 3 év 8 osztály 2017  
02 15 -

2.3 Ács OKJ 34 582 01 - 3 év 8 osztály 2017  
02 15 -

2 4 Asztalos OKJ 34 543 02 - 3 év 8 osztály 2017  
02 15 -

3. Speciális szakképzés

3.1 Élelmiszer-, és vegyi áru eladó OKJ 31 341 05 - 3 év 8 osztály 2017  
02 15 -

3.2 Vendéglátó eladó OKJ 31 811 04 - 3 év 8 osztály 2017  
02 15 -

3.3 Számítógépes adatrögzítő OKJ 31 346 02 - 3 év 8 osztály 2017  
02 15 -

3.4 Festő, mázoló, tapétázó OKJ 34 582 04 - 5 év 8 osztály 2017  
02 15 -

3.5 Kőműves OKJ 34 582 14 - 5 év 8 osztály 2017  
02 15 -

3.6 Asztalos OKJ 34 543 02 - 5 év 8 osztály 2017  
02 15 -

4  HÍD II  program

4 1 Szobafestő OKJ 21 582 01 - 2 év 6 vagy 7 
osztály

2017 
08 21 -

4 2 Famegmunkáló OKJ 31 543 01 - 2 év 6 vagy 7 
osztály

2017 
08 21 -

4.3 Élelmiszer-, és vegyi áru eladó OKJ 31 341 05 - 2 év 6 vagy 7 
osztály

2017 
08 21 -
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Felvételi: 

Képzéseinkre nem kell felvételizni, ide az általános iskolai eredményeik alap-
ján rangsoroljuk a tanulókat  

Iskolánkról:

Iskolánk infrastrukturálisan jól felszerelt. A tantermek mellett tanműhely, 
anyagvizsgáló és természettudományi laboratórium, informatika szaktanter-
mek, internetszoba, könyvtár segíti a megfelelő színvonalú elméleti és gya-
korlati képzést. Vidéki tanulóinknak kollégiumban tudunk szállást biztosítani.

Diákjaink évről évre szép eredményekkel igazolják vissza a közös munkát. Az 
elmúlt esztendőben az országos szakmai versenyeken nem mindennapi ered-
ményeket produkáltak. A technikusok között első helyezést, az ácsok között 
egy második illetve harmadik helyet sikerült begyűjtenünk.

A sportoló fiatalok is szívesen választják iskolánkat, mert itt a tanári kar se-
gítségével össze tudják egyeztetni a tanulást az élsporttal.  A röplabdázók 
már több mint hússzoros diákolimpiai bajnokok, de nyertünk már diákolimpi-
át mind leány, illetve fiú labdarúgásban is. Természetesen más sportágakat is 
nagy odafigyeléssel támogatunk. 

A lányok külön színfoltjai nevelőtevékenységünknek, ők a szakgimnáziumi 
osztály kapcsán tervezik a jövőt (technikus, magasépítő, belsőépítész, lakbe-
rendező, stb.).

Összességében ars poeticánk a szeretetre, illetve a sikerélményre épít.
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Dunaújvárosi SzC kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
2400 Dunaújváros, Kossuth L  u  10/A 
OM azonosító: 203034
Tel: 70/400-2633 
E-mail cím:  igazgato@keri-duj.sulinet.hu
Internet cím:  www.keri-dunaujvaros.hu
Igazgató: Magyar András

Pályaválasztási rendezvény helyszíne, időpontja:
- Iskolai nyílt nap: 2016. december 3.

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium
Négyéves képzés, jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet. Az 
érettségire közismereti és szakmai tárgyakból is felkészítjük tanulóin-
kat. A sikeres érettségi feljogosít a továbbtanulásra a felsőoktatásban, 
illetve technikus és szakközépiskolai képzésre is. Az érettségi bizonyít-
vánnyal egyidejűleg a képzési szakiránytól függően OKJ-s szakkép-
zettséget is szereznek a tanulók (pl. vendéglátásszervező-pincér, ke-
reskedő, kereskedelmi képviselő-eladó, logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző-pénzügyi ügyintéző és vámügyintéző). 

II. Technikus képzés:
A képzésre való jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. A kép-
zési idő legfeljebb 2 év, szakmacsoporton belüli képzés esetén 1 év.

III. Szakközépiskola
3+2 éves képzés (a 2 utolsó, érettségire felkészítő évfolyam választ-
ható), jelentkezni 8  osztály után lehet  A tanulók a kilencedik évfo-
lyam II. félévében szintvizsgát tesznek, ezt követően a 10. évfolyamtól 
a gyakorlatot gazdálkodó szervezetnél végzik, tanulószerződéssel.  A 
tanulót a 10. és a 11. szakképzési évfolyamon ösztöndíj illeti meg. A 
szakmai vizsga után a tanuló munkaviszonyt létesíthet vagy továbbta-
nulhat érettségit vagy második szakmát adó képzésben 
Érettségivel rendelkezők vagy a szakközépiskola 10. évfolyamát 
elvégzett tanulók számára is lehetőség nyílik szakképzésre, ebben az 
esetben a képzési idő 2 év. 

IV. Felnőttoktatás
Iskolánkban a 2015/2016-os tanévtől kezdődően iskolarendszerű, 
esti tagozatos, ingyenes szakképzésekben is részt vehetnek az ér-
deklődők. Az esti tagozaton heti 1 elméleti és 2 gyakorlati képzési na-
pon folyik az oktatás, így munka mellett is megszerezhető a szakkép-
zettség 

Felvételi: Nincsen, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai ered-
ményeik alapján rangsoroljuk 
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Iskolánk: A kedvező elhelyezkedés nagy előnyt jelent a közlekedés és a könnyű 
megközelíthetőség szempontjából  A nyári gyakorlatot diákjaink – szintfel-
mérő vizsgán való megfelelés után- Németországban is teljesíthetik.

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer 
Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama

feltételei határ-
idejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 
Logisztikai és 
szállítmányozási-
ügyintéző

érettségi - 4 év 8 általános -

2 Vendéglátás- 
szervező érettségi - 4 év 8 általános -

3. Kereskedő érettségi - 4 év 8 általános -

4 Kereskedelmi 
képviselő érettségi - 4 év 8 általános -

II  Technikus képzés

1 
Logisztikai és 
szállítmányozási-
ügyintéző

OKJ 54 345 01 - 2 v  1 
év érettségi -

2  Vendéglátás- 
szervező OKJ 54 811 01 - 2 v  1 

év érettségi -

3. Kereskedő OKJ 54 341 01 - 2 v  1 
év érettségi -

4 Kereskedelmi 
képviselő OKJ 54 341 02 - 2 v  1 

év érettségi -

III  Szakközépiskolai képzés

1 Cukrász OKJ 34 811 01

- 3 év 8 osztály -

- 2 év
érettségi 
v  szakköz  
10  osztály

-

2 Pincér OKJ 34 811 03

- 3 év 8 osztály -

- 2 év
érettségi 
v  szakköz  
10  osztály

-

3. Szakács OKJ 34 811 04

- 3 év 8 osztály -

- 2 év
érettségi 
v  szakköz  
10  osztály

-

4 Eladó OKJ 34 341 01

3 év 8 osztály -

- 2 év
érettségi 
v  szakköz  
10  osztály

-
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5 Pék OKJ 34 541 05

- 3 év 8 osztály -

- 2 év
érettségi 
v  szakköz  
10  osztály

-

6. Húsipari  
termékgyártó OKJ 34 541 03

- 3 év 8 osztály -

- 2 év
érettségi 
v  szakköz  
10  osztály

-

7 Fogadós OKJ 34 811 06

- 3 év 8 osztály -

- 2 év
érettségi 
v  szakköz  
10  osztály

-

8  Gazda OKJ 34 621 01

- 3 év 8 osztály -

- 2 év
érettségi 
v  szakköz  
10  osztály

-

IV. Felnőttoktatás

1 Cukrász OKJ 34 811 01 - 2 év 8 osztály -

2 Pincér OKJ 34 811 03 - 2 év 8 osztály -

3. Szakács OKJ 34 811 04 - 2 év 8 osztály -

4 Eladó OKJ 34 341 01 - 2 év 8 osztály -

5 Pék OKJ 34 541 05 - 2 év 8 osztály -

6. Húsipari  
termékgyártó OKJ 34 541 03 - 2 év 8 osztály -

7 Fogadós OKJ 34 811 06 - 2 év 8 osztály -

8  Gazda OKJ 34 621 01 - 2 év 8 osztály -

9.
Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző

OKJ 54 345 01 - 2 év érettségi -

10 Vendéglátás- 
szervező OKJ 54 811 01 - 2 év érettségi -

11 Kereskedő OKJ 54 341 01 - 2 év érettségi -

12 Kereskedelmi 
képviselő OKJ 54 341 02 - 2 év érettségi -
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Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

- 2016. december 9. 9-15 óra

A szakgimnáziumi képzések jellemzői

A szakgimnázium - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - és szakmai 
végzettséget egyaránt biztosít.

A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 4+1 év.

Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tan-
tárgyakat, illetve az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a di-
ákok  A negyedik év a gimnáziumi érettségivel egyenrangú érettségi vizsgával 
zárul, amelyben a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a 
szakmai tantárgy. (Az öt kötelező tantárgy mellett a tanuló választásának, to-
vábbtanulási szándékainak megfelelően további tantárgyakból is lehet érettségi 
vizsgát tenni )

A szakmai érettségi vizsga emelt szintű vizsgának minősül, vagyis meghatáro-
zott szintű teljesítése többletpontokat jelent a felvételinél.

A szakmai érettségi szakmai végzettséget is ad 

Az érettségi vizsga megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között vá-
laszthat

•	 A megszerzett szakmai végzettséggel munkába áll 

•	 Felsőoktatási intézményben továbbtanul. (A szakirányú továbbtanulásnál 
előnyt jelent, hogy a kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb kö-
vetelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak, vagyis emelt szintű 
érettségi vizsgának minősül.)

•	 Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ 
végzettséget szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik év elvégzése 
után is lehet 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Lorántffy zsuzsanna Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és kollégiuma
Iskola kód : 071105
2400 Dunaújváros, Radnóti M. u.6.
Iskola tel./fax :(25)437-059,  (70)400-2691
Kollégium  tel/fax:(25)410-047 
Tanműhely tel/fax(25)502-250
E-mail: iskola@lorantffy.hu
OM azonosító:203034
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Szakközépiskolai képzés jellemzői

A 2016/17-es tanévtől a korábbi szakiskolák szakközépiskolákká alakultak át.

A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 3+2 év.

Az első három évben a tanulók a közismereti órák mellett emelt óraszámban 
tanulnak szakmai tantárgyakat  A harmadik év végén szakmai vizsgabizottság 
előtt OKJ-s szakképesítést szereznek.

A szakmai végzettség megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között 
választhat:

•	 A megszerzett szakmai végzettséggel munkába áll 

•	 Az iskolában elvégzi a +2 évfolyamot. A 12. és a 13. évfolyamon csak érett-
ségi tantárgyak oktatása folyik. A 13. évfolyam elvégzése után a kötelező 
tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv) érettségi vizsgát tesz  Az ötödik tantárgyként a már megszerzett szak-
mai végzettség középszintű érettségi vizsgának minősül.

Iskolarendszerű képzés:

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Ssz megnevezése kimenetelének 

típusa
időtartama,
év feltételei határideje

I  Szakgimnáziumi képzés
1 XXIII  Környezetvédelem

Környezetvédelmi tech-
nikus

érettségi és 
szakmai vég-
zettség

4+1 8 általános 2017 02 15 

2 I  Egészségügy
Gyakorló ápoló

érettségi és 
szakmai vég-
zettség

4+1 8 általános 2017 02 15 

3. III  Szociális
Kisgyermekgondozó,  
nevelő

érettségi és 
szakmai vég-
zettség

4+1 8 általános 2017 02 15 

4 XXX  Szépészet
Fodrász
Kozmetikus

érettségi és 
szakmai vég-
zettség

4+1 8 általános 2017 02 15 

5 V. Képző- és  
iparművészet
Divat- és stílustervező

érettségi és 
szakmai vég-
zettség

4+1 8 általános 2017 02 15 

6. XV  Vegyész
Vegyésztechnikus

érettségi és 
szakmai vég-
zettség

4+1 8 általános 2017 02 15 

II 2  Technikus képzés

Fodrász OKJ 54 815 01 2 év ágazati érett-
ségi vizsgával 2017.06.26.

Kozmetikus OKJ 54 815 02 2 év ágazati érett-
ségi vizsgával 2017.06.26.

Vegyésztechnikus OKJ 54 524 03 1 év ágazati érett-
ségi vizsgával 2017.06.26.
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Környezetvédelmi  
technikus OKJ 54 850 01 1 év ágazati érett-

ségi vizsgával 2017.06.26.

Gyakorló ápoló OKJ 54 723 02 1 év ágazati érett-
ségi vizsgával 2017.06.26.

Divat- és stílustervező OKJ 54 211 02 2 év
nem ágaza-
ti érettségi 
vizsgával

2017.06.26.

Ápoló OKJ 55 723 01 1 év
gyakorló ápo-
ló végzett-
séggel

2017.06.26.

Kozmetikus OKJ 55 815 02 1 év
gyakorló koz-
metikus vég-
zettséggel

2017.06.26.

Fodrász OKJ 55 815 01 1 év
gyakorló fod-
rász végzett-
séggel

2017.06.26.

II 2  Szakközépiskolai képzés
Szociális gondozó és ápo-
ló OKJ 34 762 01 3 év 8 általános 2017 02 15 

Női szabó OKJ 34 542 06 3 év 8 általános 2017 02 15 
Bőrdíszműves OKJ 34 542 01 3 év 8 általános 2017 02 15 

Felvételi követelmény
Befejezett általános iskolai tanulmányok, és egészségügyi alkalmasság szüksé-
ges 
A művészeti és a szépészet ágazatra jelentkező tanulóknak pályaalkalmassági 
vizsgát kell tenniük, melyen a képzéshez szükséges képességek meglétét vizs-
gáljuk  

Az alkalmassági vizsga időpontja:
2016.01.27. 14.30 óra

Felvételi pontszámítás módja: Tanulmányi eredmények alapján.
Iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, amelyben ingyenes szállást, tanári fel-
ügyeletet és kollégiumi foglalkozásokat biztosítunk az azt igénylőknek!
További információt iskolánk honlapján talál!
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Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium,
általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola
2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4   
Tel: 25/510-600
E-mail cím: posta@rosti.sulinet.hu
Internet cím: www.rosti.sulinet.hu

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

- 2016. november 25.
- 2016. december 09.
- 2017. január 13.

Mindhárom alkalommal folyamatosan, azaz 8:00-16:00 óráig szeretettel várjuk 
az érdeklődőket.

Induló képzési formák:

I. általános iskola:
16 év feletti (nem tanköteles) tanulni vágyók részére.
Esti tagozat, nappali munkarendben az általános iskola 5  évfolyamával ren-
delkezőknek.

II. Gimnázium:
- Négyéves, általános tantervű nappali képzés az általános iskola 8  évfo-
lyamának elvégzése után 

Egy nappali tagozatos gimnáziumi osztályt indítunk, ezen belül:
- gimnázium, táncművészeti oktatással,
- gimnázium, emelt szintű mozgókép- és médiaismeret oktatással

III. Felnőttek gimnáziuma:
- felnőttoktatás esti munkarendben, heti három oktatási nappal, 15.00-től 
19.30-ig

Felvételi:
Központi felvételi eljárás nincsen  A négy évfolyamos gimnáziumi képzésnél, 
túljelentkezés esetén, az általános iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk a 
diákokat (általános iskola 7  osztály 
év végi és 8  osztály félévi magyar 
nyelv és irodalom, matematika és 
történelem jegyek kerülnek beszá-
mításra).
A tánctagozatra jelentkezők egy fel-
mérésen esnek át, ahol a tanulók 
mozgásos adottságait, ritmusérzé-
két, az elsajátítás (tanulás) gyorsa-
ságát és pontosságát vizsgálja egy 
szaktanári bizottság 
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Dunaújvárosi SzC Rudas közgazdasági  
Szakgimnáziuma és kollégiuma
2400 Dunaújváros Római körút 47-49. 
OM azonosító: 203034
Tel: 25/510-280 
E-mail cím: titkar@rudas.hu
Igazgató: Szemenyei István

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- 2016. november 26.  9 óra

Induló képzési formák:
I. Szakgimnázium:

Négyéves képzés, évente 4 osztály indul, jelentkezni lehet a 8. osz-
tály befejezése után. Az érettségire való felkészítés mellett szakmai 
alapozó tárgyakat is tanulnak diákjaink, hiszen az érettségi vizsgával 
együtt szakképesítést is kapnak. 2017 szeptemberétől szakgimnázi-
umi képzést tervezünk sport, turisztika, ügyvitel, közgazdaság, infor-
matika ágazatokon  

II. Szakképzés:
Az érettségi utáni továbbtanulási lehetőségként kínáljuk iskolánk nép-
szerű szakképzéseit. Az érettségi utáni szakképző évfolyamokon csak a 
szakmai tantárgyak oktatása folyik  A szakmai elméleti oktatást szerve-
sen kiegészíti az iskolai, illetve a külső gyakorlóhelyeken történő szak-
mai gyakorlati képzés is  Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázók az 
OKJ szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együtt EUROPASS bizonyít-
vány-kiegészítőt kapnak, magyar és angol nyelven. 

III. Felnőttoktatás
Iskolánk a képzési profiljának megfelelő szakmákban végez esti tago-
zaton felnőttoktatást és vizsgaszervezést. Az iskolarendszerű képzés 
- heti időbeosztásának köszönhetően - lehetővé teszi, hogy a dolgozó 
fiatalok is megszerezhessék 
a szakképesítést a választott 
területen  A szakképzés prog-
ramja a kiadott szakmai és 
vizsgakövetelmények alapján 
készült 
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama
feltételei határ-

idejeÓra hónap/
év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Sport ágazat érettségi - 4 év 8 általá-
nos

2017  
02  15 -

2 Ügyvitel ágazat érettségi - 4 év 8 általá-
nos

2017  
02  15 -

3. Közgazdaság 
ágazat érettségi - 4 év 8 általá-

nos
2017  
02  15 -

4 Informatika ága-
zat érettségi - 4 év 8 általá-

nos
2017  
02  15 -

5 Turisztika
ágazat érettségi - 4 év 8 általá-

nos
2017  
02  15 -

II  Szakképzés

1 
Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző

OKJ 54 841 11 - 2 év érettségi 2017  
04  14 -

2 
Informatikai 
rendszer-üze-
meltető

OKJ 54 481 06 - 2 év érettségi 2017  
04  14 -

3. Pénzügyi-szám-
viteli ügyintéző OKJ 54 344 01 - 2 év érettségi 2017  

04  14 -

4 
Sportedző 
 (a sportág meg-
jelölésével)

OKJ 54 813 02 - 2 év érettségi 2017  
04  14 -

5 Irodai titkár OKJ 54 346 03 - 2 év érettségi 2017  
04  14 -

III. Felnőttoktatás

1 
Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző

OKJ 54 841 11 - 2 év érettségi 2017  
01. 13. -

2 
Informatikai 
rendszer-üze-
meltető

OKJ 54 481 06 - 2 év érettségi 2017  
01. 13. -

3.
Kis- és középvál-
lalkozások ügy-
vezetője I.

OKJ 35 345 01 - 1 év
ált  iskola
+ szak-
képesítés

2017  
01. 13. -

4 
Kis- és középvál-
lalkozások ügy-
vezetője II.

OKJ 55 345 01 - 1 év
érettségi
+ szak-
képesítés

2017  
01. 13. -
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Felvételi: 
A 2017/2018. tanévre történő szakgimnáziumi beiskolázás felvételi eljárása 
során központi írásbeli vizsgát nem tartunk, a diákokat az általános iskolai 
eredményeik alapján rangsoroljuk 

Iskolánk:
A Rudas 1975 óta önálló intézményként működött, a 2015. július 
elsejei átszervezést  követően a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
tagintézményeként folytatja oktató-nevelő munkáját. Az iskola tárgyi 
felszereltsége biztosítja a XXI. század elvárásai szerinti oktatást. Könyv-
tár, számítógéptermek, szaktantermek, nyelvi labor, taniroda, interaktív 
táblák segítik a tananyag sikeres elsajátítását.

 2017 szeptemberétől szakgimnáziumi képzést 
tervezünk sport, turisztika, ügyvitel, közgazdaság, valamint informati-
ka ágazatokon  Iskolánk egyik népszerűbb képzése a 2014/2015-ös tanévtől 
indult sport ágazat, elsősorban versenyszerűen sportoló tanulók számára.

Szakgimnáziumként kötelességünk a tanulók által választott 
ágazatokban a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, a 
szakirányú továbbtanulás megalapozása  A Rudasban mindig szorgalmaztuk 
a szakmai tantárgyak érettségi vizsgáját, az induló osztályoknak viszont már 
jogszabályi előírás a szakmai érettségi vizsga. A képzéshez tartozó összefüggő 
szakmai gyakorlat helyszínét igyekszünk a 10. évfolyamtól kezdve külső vagy 
külföldi képzőhelyen biztosítani.

Iskolánk alapvető céljai közé tartozik a magas szín-
vonalú közismereti képzés  Az idegen nyelven való kommunikáció a modern 
kor embere számára nélkülözhetetlen, ezt biztosítja a csoportbontásban 
történő nyelvoktatás. Tanulói igény szerint a kötelező érettségi tantárgyakból 
emelt szintű felkészítést biztosítunk  Diákjainkat e tárgyak mellett fel-
készítjük más tantárgyakból is az érettségi vizsgára (például: fizika, 
földrajz) 

Tanulóink informatikai ismereteiket ECDL vizsgák letételével bizonyíthat-
ják 
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Az intézmény oktatásának színvonalát igazolják az érettségi (és 
továbbtanulási), valamint a versenyeredmények. A központi kompetencia-
vizsgálat szerint tanulóink teljesítménye matematikából és szövegértésből 
jóval az országos szint fölött van  Iskolánk akkreditált kiváló Tehetségpont-
ként működik, amely a tudományos kutatáson kívül sporttal és művészeti 
fejlesztéssel is foglalkozik. A természettudományos területen több mint tíz 
éve működik a Rudas Tudományos Diákkör, amelynek tagjai rendszeresen 
sikeresen szerepelnek kutatásaikkal az országos döntőben.

     A Rudasban az egészséges élet-
módra és a környezettudatos magatartásra nevelés kiemelt fontosságú  Az 
intézmény tagja a „Pénziránytű” iskola és a magyarországi ökoiskola 
hálózatnak. Részt veszünk a gazdasági témájú internetes vetélkedőkön 
(pl. tőzsdejáték), szakmai kirándulásokat szervezünk. Évente tartunk 
projekthetet, fenntarthatósági napokat, az egészséges életvitel megismerését, 
elsajátítását előadásokkal segítjük. Intézményünk bekapcsolódott az Új 
Nemzedék Plusz bázisiskolai projektbe, melynek célja a pályatervezési és 
életvezetési kompetenciák fejlesztése a 9-10. évfolyamon. A mozgás számos 
lehetőségét biztosítjuk valamennyi tanulónk számára, melynek egyik formája 
a mindennapos testnevelés  A Rudasban hagyományosan színes a diákélet, 
melyet a RÖNK (diákönkormányzat) is szervez.

Az iskola épületével egybeépített kollégiumban a vidéki tanulók a szállás 
mellett segítséget kapnak a tanuláshoz, a szabadidő kulturált, hasznos eltöl-
téséhez  A kollégiumban a szállás ingyenes, az étkezés kedvezményes áron 
biztosított.
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Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és 
kollégium
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A
OM azonosító: 030180
Tel: 25/411-702 
E-mail cím: titkarsag@szig-dujv.hu
Internet cím: www.szig-dujv.hu
Igazgató: Müllerné Ódor Marianna

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

- négy évfolyamos képzésé: 2016. november 22.  17 óra

- nyolc évfolyamos képzésé: 2015. november 15. 17 óra

Induló képzési formák:

I. Négy évfolyamos gimnáziumi képzés:
Négyéves képzés, évente 3 osztály indul, jelentkezni lehet a 8. osztály 
befejezése után. Az emelt óraszámú képzések 9-10 évfolyamra vonat-
koznak  A 11 -12  évfolyamon valamennyi tantárgyból indulhat emelt 
szintű érettségire felkészítő foglalkozás megfelelő számú jelentkező 
esetén. Tanulóinknak biztosítjuk az érdeklődési körüknek megfelelő ön-
tevékeny körök működését, a mindennapos testedzés lehetőségét. In-
duló osztályaink a következőek:

1  fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzéssel
2  fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzéssel, emelt óraszámú 

matematika és fizika oktatással
3. fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzéssel, emelt óraszámú 

angol nyelv oktatással
4  fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzéssel, emelt óraszámú 

német nyelv oktatással
5  fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzéssel, emelt óraszámú 

magyar nyelv és irodalom és történelem oktatással
6. fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzéssel, emelt óraszámú 

informatika oktatással

II. Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés:

Nyolc éves képzés, évente 1 osztály indul, jelentkezni lehet a 4. osztály 
befejezése után  Ennek a képzési formának a legfontosabb eleme a 
tehetséggondozás. Ezt segítik elő a rendszeres szint- és záróvizsgák, a 
tanulmányi versenyeken való aktív részvétel, a tehetséggondozó szak-
körök  A 11 -12  évfolyamon valamennyi tantárgyból indulhat emelt 
szintű érettségire felkészítő foglalkozás megfelelő számú jelentkező 
esetén 
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama feltéte-
lei

határ- 
idejeÓra hónap/

év

I  Gimnáziumi képzés

1 Általános tan-
tervű érettségi - 4 év 8 álta-

lános
2017  
02 15 -

2 

Általános tan-
tervű, emelt 
óraszámú ma-
tematika és 
fizika

érettségi - 4 év 8 álta-
lános

2017  
02 15 -

3.
Általános tan-
tervű, emelt 
óraszámú angol 
nyelv

érettségi - 4 év 8 álta-
lános

2017  
02 15 -

4 
Általános tan-
tervű, emelt 
óraszámú né-
met nyelv

érettségi - 4 év 8 álta-
lános

2017  
02 15 -

5 

Általános tan-
tervű, emelt 
óraszámú ma-
gyar nyelv és 
irodalom és tör-
ténelem

érettségi - 4 év 8 álta-
lános

2017  
02 15 -

6.
Általános tan-
tervű, emelt 
óraszámú infor-
matika

érettségi - 4 év 8 álta-
lános

2017  
02 15 -

II  Gimnáziumi képzés 

1 Általános tan-
tervű érettségi - 8év érett-

ségi
2017  
02 15 -

Felvételi: 
Minden felvételiző diákoknak meg kell írnia a központi írásbeli vizsgát magyar 
nyelvből és matematikából. Az angol emelt óraszámú képzésre jelentkezőknek 
szóbeli vizsgát is tenniük kell  A felvételi pontok a hozott pontokból (általános is-
kolai eredmények) és a központi közös írásbeli vizsga pontjaiból tevődnek össze. 

Iskolánk:
A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, felsőoktatási tanulmányok-
ra előkészítő képzés folyik. Célja, hogy az általános iskolai nevelés és oktatás 
eredményeire építve elmélyítse az ismeretek rendszerét, formálja a fiatalok er-
kölcsi arculatát, fejlessze az intellektuális képességeiket 

Matematika – fizika tagozaton a matematikát és a fizikát tanulják az első két 
évben nagyobb óraszámban  Az ide járók rendszeresen szép eredményeket ér-
nek el a különböző tanulmányi versenyeken. Angol tagozaton az angolt, német 
tagozaton a német nyelvet tanulják emelt óraszámban a diákok. Jelentős részük 
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eredményes „C” típusú nyelvvizsgát tesz harmadik vagy negyedik év folyamán, 
amely ma már elengedhetetlen feltétele a főiskolai, egyetemi diplomának. Hu-
mán tagozaton a magyar irodalom és a történelem a két kiemelt óraszámban 
tanult tantárgy, melyet elsősorban a bölcsészet iránt érdeklődők választanak. 
Informatika tagozaton az emelt óraszámú informatika órák az előrehozott érett-
ségi vizsga lehetőségét teremtik meg.

1992-től  iskolánkban évfolyamonként egy-egy osztályban folyik nyolcosztályos 
képzés  Meghatározó igény mutatkozik iránta, az elmúlt években is folyama-
tosan túljelentkezés volt. Az ide jelentkezőknek is központi írásbeli vizsgát kell 
tenniük magyar nyelv és matematika tantárgyakból  Célunk olyan nevelési-ok-
tatási  program biztosítása, amely a nyolcéves képzési szakaszt egy egységként 
kezeli, belső csoportosítással megváltoztatja az alapozó képzés, a képességfej-
lesztés és a tudományos alapozás szerkezeti arányait, a mindenkori tananyagot 
maximálisan adaptálja a gyermeki személyiség fogadókészségéhez   
Iskolánk a felsőoktatásra való felkészítést a tizenegyedik és tizenkettedik évfo-
lyamon tovább mélyíti az emelt szintű érettségi felkészítők meghirdetésével szá-
mos tantárgyból  A diákok a szerint választanak, hogy mely tantárgyakból sze-
retnének emelt szinten érettségizni középiskolai tanulmányaik befejezése után  
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Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

- 2016. november 15.  8 óra

A fenti időpontban külön meghirdetett program szerint: óralátogatások, tájé-
koztatók, délutáni foglalkozások, bemutató órák zajlanak 

Induló képzési formák:
I: Gimnázium, általános tantervű oktatás (belső kód: 0011)

Közép és emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozások valamennyi kötelező 
érettségi tantárgyból, továbbá biológiából és földrajzból  Emelt óraszámú infor-
matika oktatás  
Írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk  A felvételi pont-
számot a hozott pontok összege adja 

II. Belügyi rendészeti szakirány (belső kód: 0033)

Közép- és emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozások valamennyi kötelező 
érettségi tantárgyból, továbbá biológiából és földrajzból  Emelt óraszámú infor-
matika oktatás  A 10  évfolyam után választható az idegenforgalmi pályát meg-
alapozó oktatás 
A képzésben résztvevő tanulók testnevelés órákon önvédelmi ismereteket is el-
sajátítanak, továbbá kommunikációt és belügyi rendészeti ismereteket tanulnak.
Írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk  A felvételi pont-
számot a hozott pontok összege adja  További felvételi követelmény az orvos 
által igazolt alkalmasság (a szükséges formanyomtatvány letölthető az iskola 
honlapjáról) 

Intézményünk a 2017/2018-as tanévben egy osztályt indít. Az osztályba a gim-
náziumi és a belügyi rendészeti szakirány iránt érdeklődők is jelentkezhetnek.

BaTTHYáNY FÜLÖP 
GIMNázIUM éS áLTaLáNoS ISkoLa
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 55.
Tel/Fax: 22/372-221
E-mail cím: info@batthyanyiskola.hu
Om: 201202
Honlap: www.batthyanyiskola.hu
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

a szakképesítés (képzési program) jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama
feltételei határ-

idejeÓra hónap/
év

Gimnáziumi általános tantervű oktatás

1 Általános Gim-
náziumi osztály érettségi - 4 év 8 általá-

nos
2017  
02  15 -

Belügyi rendészeti szakirány

1 Belügyi rendé-
szeti szakirány érettségi - 4 év 8 általá-

nos
2017  
02  15 

Felvételi: 

Írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk  A felvételi pont-
számot a hozott pontok összege adja 
A hozott eredményeket a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi ered-
mények” című táblázat alapján tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítvá-
nyoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően töltsék ki valamennyi évfolyam-
ra 5.-től 8.-ig, valamennyi tantárgyra. Az általános iskolai eredmények számítá-
sa a 7  év végi és a 8  félévi eredmények alapján történik  A hozott eredmények 
számításánál az osztályzatokat számértékükön adjuk össze (1) magyar nyelvből, 
(2) magyar irodalomból, (3) matematikából, (4) történelemből, valamint (5) 
idegen nyelvből.  Az így kapott eredmény 200%-a adja az elérhető pontszámot, 
maximálisan 100 pont szerezhető ily módon.

Iskolánk:

Oktatási és közművelődési szempontból Enying mindig is központi szerepet töl-
tött be a térség kulturális életében  Iskolánk, a Batthyány Fülöp Gimnázium 
és Általános Iskola, jelenlegi formájában intézményi összevonások következté-
ben jött létre, 2008-ban. Az iskola 2013-ig Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium 
és Általános Iskola néven működött, a Török Bálint Általános Iskola, és a Bo-
csor István Gimnázium jogutódjaként  A fenntartói feladatokat korábban Enying 
Város Önkormányzata, 2013. január 1-jétől kezdve pedig a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ látja el 
Mind a gimnáziumi, mind az általános iskolai oktatás külön épületben kapott 
helyet, amely sok szempontból szerencsésnek mondható, hiszen az eltérő kor-
osztályú tanulók (6-14 éves korig, és 15-18 éves korig) egymástól elkülönülve 
tanulhatnak, és élhetik iskolai hétköznapjaikat  Az általános iskolai rész nagy 
múltra tekinthet vissza, míg a gimnáziumi oktatás 2000-ben kezdődött el a Pe-
tőfi utca 12. szám alatt található épületben.
1961-ben, az enyingi járásbíróság megszűnését követően a Kossuth utca 55. 
szám alatt található épület lett az összevont általános iskola székhelye, és az 
általános iskolai oktatás a mai napig is itt folyik  Az általános iskolában tanuló di-
ákjaink sport- és testnevelés tagozaton is tanulhatnak, ezért emelt óraszámban 
vehetnek részt a testnevelés órákon, valamint számos sportkör, és –szakosztály, 
(atlétika, birkózás, futball, karate, kézilabda) tevékenységébe kapcsolódhatnak 
be 
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A gimnáziumi képzés az 1960-as években kezdődött el Enyingen. Kezdetben 
azonos helyszínen zajlott az alap- és középfokú oktatás, csak 2000-ben, az egy-
kori Diákotthon átalakításával és felújításával nyílt lehetőség a gimnáziumi épü-
let különválasztására  A gimnáziumi oktatás a hagyományos, négy évfolyamos 
képzéssel indult, aztán, a későbbiekben hat évfolyamosra bővült, végül ismét 
visszatértek a négy évfolyamos képzési formához  Jelenleg a közép- és emelt-
szintű érettségi vizsgára, valamint a főiskolai- és egyetemi felvételi vizsgára fel-
készítő képzés mellett diákjainknak lehetősége van részt venni a rendőri pályára 
felkészítő, rendvédelmi képzésen is. Tanulóink a rendvédelmi képzésük során 
a kötelező tantárgyak mellett belügyi rendészeti ismereteket, kommunikációt, 
önvédelmet, valamint tánc- és dráma tantárgyakat is tanulnak, ezen kívül az 
általános iskolai tanulóinkhoz hasonlóan, két idegen nyelv, az angol és a német 
nyelv elsajátítására is lehetőségük nyílik, és az emelt óraszámú, informatika ok-
tatásra is nagy hangsúlyt fektetünk  
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Tagozatkód 01
Ágazat kereskedelem 
Tervezett szakmai kimenet Érettségivel egy időben szerezhető szakmai vég-

zettség: Eladó (OKJ 34 341 01)
Érettségi után+1 év: kereskedő (OKJ 54 341 01)

Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 14
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Tagozatkód 02
Ágazat informatika 
Tervezett szakmai kimenet Érettségivel egy időben szerezhető szakmai vég-

zettség: Irodai informatikus (OKJ 52 481 02)
Érettségi után+1 év: CAD-CAM informatikus  
(OKJ 54 481 01)

Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 14
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Tagozatkód 03
Szakmacsoport gépészet
Tervezett szakmai kimenet gépi forgácsoló (OKJ 31 521 03)

Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 12
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak,
Tagozatkód 04
Szakmacsoport gépészet
Tervezett szakmai kimenet ipari gépész (OKJ 34 521 04)
Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 12
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Tagozatkód 05
Szakmacsoport gépészet
Tervezett szakmai kimenet gyártósori gépbeállító (OKJ 34 251 05)
Osztály 0,5

Székesfehérvári SzC Perczel Mór Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és kollégiuma
8060 Mór Dózsa György u. 2.
OM azonosító: 203053
Telefon: 22/407-023
Email: titkar@perczel-mor.sulinet.hu
Honlap: www.perczelmor.hu
Igazgató: Zsipi Gyula
Pályaválasztási felelős: Zsipi Gyula
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Felvehető tanulók száma 12
Oktatott idegen nyelv német, angol,
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Tagozatkód 06
Szakmacsoport elektronika-elektrotechnika
Tervezett szakmai kimenet villanyszerelő (OKJ 34 522 04)
Osztály 0 5
Felvehető tanulók száma 12
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Tagozatkód 07
Szakmacsoport kereskedelem, marketing-üzleti adminisztráció
Tervezett szakmai kimenet eladó (OKJ 34 341 01)
Osztály 1
Felvehető tanulók száma 16
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Felvételi követelmény A hetedik év végi és a nyolcadik félév magyar 

nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv érdemjegyeit vesszük figyelembe.

Felvételi pontszámítás módja
Tanórán kívüli lehetőség sport, internet, kulturális vetélkedők, korrepetá-

lás
Nyílt nap 2016. december 14. 15.00 óra  

(gépészeti, elektronikai szakmák,  
helye: Mór, Úttörő u. 1. – Tanműhely)
2016. december 14. 16.00 óra (szakgimnáziumai 
és a kereskedelmi szakközépiskolai képzések, 
helye: Mór, Dózsa Gy. u. 2. -  Iskola)

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- 2016. december 14. 15.00 (gépészeti, elektronikai szakmák, helye: 

Mór, Úttörő u. 1. – Tanműhely)
- 2016. december 14. 16.00 (szakgimnáziumi és a kereskedelmi szak-

középiskolai képzések, helye: Mór, Dózsa György u.2. – Iskola)

Induló képzési formák:
I. Szakgimnázium: nappali rendszerű, 4+1 éves képzés

II. Szakközépiskola: nappali rendszerű 3 éves nappali rendszerű 3+2 
éves képzés
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama
feltéte-
lei határideje

Óra
Hó-
nap 
/év

I  Szakgimnáziumi képzés

01 Kereskede-
lem ágazat

Érettségivel egy 
időben szerez-
hető szakmai 
végzettség: 
Eladó (OKJ 
34 341 01)
Érettségi 
után+1 év: ke-
reskedő (OKJ 
54 341 019)

- 4+1 
év

8 álta-
lános 
ered-
ménye 
alapján

2017 02 15 -

02 Informatika 
ágazat

Érettségivel egy 
időben szerez-
hető szakmai 
végzettség: Iro-
dai informatikus 
(OKJ 52 481 
02)
Érettségi 
után+1 év: 
CAD-CAM infor-
matikus (OKJ 
54 481 01)

- 4+1 
év

8 álta-
lános 
ered-
ménye 
alapján

2017 02 15 

II  Szakközépiskolai képzés

03.
gépi forgá-
csoló OKJ 34 521 03 - 3+2 

év

8 álta-
lános 
ered-
ménye 
alapján

2017 02 15 -

04 
Ipari gépész
(hiányszak-
ma, ösztön-
díjas képzés)

OKJ 34 521 04 - 3+2 
év

8 álta-
lános 
ered-
ménye 
alapján

2017 02 15 -

05 

Gyártósori 
gépbeállító
(hiányszak-
ma, ösztön-
díjas képzés)

OKJ 34 521 05 - 3+2 
év

8 álta-
lános 
ered-
ménye 
alapján

2017 02 15 

06.
Villanyszerelő
(hiányszak-
ma, ösztön-
díjas képzés)

OKJ 34 522 04 - 3+2 
év

8 álta-
lános 
ered-
ménye 
alapján

2017 02 15 -

06. Eladó OKJ 34 341 01 - 3+2 
év

8 álta-
lános 
ered-
ménye 
alapján

2017 02 15 -
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Felvételi: 
Szakgimnáziumi képzés:
Felvételi vizsga nincs, csak az általános iskolai tanulmányi eredmény (7  év végi 
és 8  félév magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv érdemjegyeit) vesszük figyelembe.

Szakközépiskolai képzés
Felvételi vizsga nincs, csak az általános iskolai tanulmányi eredményt (7  év végi 
és 8  félév magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv érdemjegyeit) vesszük figyelembe.

Iskolánk:
A Bakony és a Vértes találkozásánál, festői környezetben találjuk Mórt, Magyar-
ország 100.városát, a finom borok, a magyar és német nemzetiségi kultúra 
hazáját. A város központjában, műemlék jellegű épületek között áll a Székes-
fehérvári SzC Perczel Mór Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és kol-
légiuma.
Iskolánkban több mint 130 éve folyik a nevelő-oktató munka. Ez alatt a hosz-
szú idő alatt jelentősen megváltozott iskolánk szerkezete, az oktatott szakmák 
jellege, száma és maga az épülete, berendezése is. A hagyományokra építve, 
a tapasztalatokat levonva és hasznosítva végezzük mindennapi nevelő-oktató 
munkánkat, elsősorban Mór és körzete tanulóinak képzését, de kollégiumunk-
nak köszönhetően elhelyezést tudunk biztosítani a távolabb élő diákoknak is.

Az iskola várja és vállalja mindazok képzését oktatását   
- akik, OKJ-s szakmai végzettséget kívánnak szerezni vagy csak az érett-

ségi sikeres megszerzését tűzték ki célul;

A iskola várja és vállalja mindazok képzését és oktatását 
- akiknek, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bi-

zottság iskolánkat kijelöli, az ő képzésüket és értékelésüket a szakértői 
bizottság szakvéleménye alapján végezzük 

Valljuk, hogy a munkaerőpiacon, akkor tudnak jól elhelyezkedni a nálunk végző 
diákok, ha korszerű ismereteket kapnak, ha olyan szakmákat oktatunk, melyek 
hiányszakmának számítanak, és ha lehetőségük van tanulmányaik alatt több 
tanúsítványt, részképesítést és szakmai bizonyítványt is megszerezniük. Ennek 
az elvárásnak is igyekszünk megfelelni 

Ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk a Székesfehérvári SZC Perczel Mór 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Móri Táncsics Mihály Gim-
názium és a Móri Gárdonyi Géza Szakiskola diákjai számára 
Kollégiumunk Mór belvárosában található, közel a fontosabb intézményekhez 
(pl.: iskolák, orvosi rendelő, posta, buszpályaudvar). Intézményünk koedukált, 
50 férőhelyes. Esztétikus, otthonos környezetben biztosítjuk a tanulás, a pihe-
nés és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét.

Az iskolák nyílt napjainak keretében szívesen látunk minden érdeklődő diákot és 
szülőt, de előzetes egyeztetés alapján bármikor megtekinthető a kollégiumunk.
Jelentkezni az iskolai beiratkozás napján kell, személyesen a kollégiumban  Fiúk, 
lányok jelentkezését egyaránt várjuk 
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Móri Táncsics Mihály Gimnázium
8060 Mór, Kodály Zoltán utca 2.
OM azonosító: 030181
Telefon/fax: 22/407-126
Email: tancsics@tmgmor.sulinet.hu
internet cím: http://www.tmgmor.hu
Intézményvezető: Birkás Krisztina
Pályaválasztási felelős: Dr. Kalmár Zoltánné

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- 2016. november 23.  17 óra

- 2016. november 30.  17 óra

Induló képzési formák:

Tagozatkód: 0001
Osztály: 5 évfolyamos német nemzetiségi
Induló osztályok száma: 1 osztály
Felvehető tanulók száma: 15 fő
Az oktatás sajátos jellemzője: Német nemzetiségi osztályainkban több tantárgyat (né-

met nyelv és irodalom, történelem, földrajz, népisme-
ret) tanulnak német nyelven a diákok 

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
német, a második idegen nyelv az angol; szabadon vá-
lasztott idegen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés:

11  évfolyamtól matematika, magyar, történelem, an-
gol, informatika, fizika, kémia, biológia tantárgyak heti 
2-2 órában vagy Utazás és turizmus tantárgy választ-
ható heti 4 órában 

Csoportbontásban tanult tan-
tárgyak:

-

Tagozatkód: 0002
Osztály: 4 évfolyamos német nyelvi speciális
Induló osztályok száma: 0,5 osztály
Felvehető tanulók száma: 15 fő
Az oktatás sajátos jellemzője: A német nyelv tantárgy magasabb óraszámban történő 

tanítása.
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

német, a második idegen nyelv az angol; szabadon vá-
lasztott idegen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés:

11  évfolyamtól matematika, magyar, történelem, an-
gol, informatika, fizika, kémia, biológia tantárgyak heti 
2-2 órában vagy Utazás és turizmus tantárgy választ-
ható heti 4 órában 
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Csoportbontásban tanult tan-
tárgyak:

Angol, német, matematika, informatika

Tagozatkód: 0003
Osztály: 4 évfolyamos informatika speciális
Induló osztályok száma: 0,5 osztály
Felvehető tanulók száma: 15 fő
Az oktatás sajátos jellemzője: Az informatika tantárgy magasabb óraszámban történő 

tanítása. A 9. évfolyamon gépírásoktatás.
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az 

angol, a második idegen nyelv a német, szabadon vá-
lasztott idegen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés:

11  évfolyamtól matematika, magyar, történelem, an-
gol, informatika, fizika, kémia, biológia tantárgyak heti 
2-2 órában vagy Utazás és turizmus tantárgy választ-
ható heti 4 órában 

Csoportbontásban tanult tan-
tárgyak:

Angol, német, matematika, informatika, gépírás

Tagozatkód: 0004
Osztály: 4 évfolyamos angol nyelvi speciális + 1 évfolyam nyelvi 

előkészítő angol nyelvből
Induló osztályok száma: 1 osztály
Felvehető tanulók száma: 28 fő
Az oktatás sajátos jellemzője: Az előkészítő évfolyamon heti 18 óra idegen nyelv mel-

lett heti 3 óra informatika; a további évfolyamokon az 
idegen nyelvi órák magasabb óraszámban 

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az 
angol, a második idegen nyelv a német, szabadon vá-
lasztott idegen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés:

11  évfolyamtól matematika, magyar, történelem, an-
gol, informatika, fizika, kémia, biológia tantárgyak heti 
2-2 órában vagy Utazás és turizmus tantárgy választ-
ható heti 4 órában 

Csoportbontásban tanult tan-
tárgyak:

Angol, német, matematika, informatika

Felvételi: 

Felvételi követelmény: A tanulmányi eredményeken kívül a közpon-
tilag kiadott egységes, kompetenciaalapú fel-
adatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga 
eredményeit is figyelembe vesszük.

Felvételi pontszámítás 
módja:

Az iskola 50-50%-ban számítja be a hozott és a 
szerzett pontokat (a 8  osztály félévi tanulmá-
nyi eredmények átlaga és a központilag kiadott 
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett 
írásbeli vizsga eredménye).

Azonos összesített eredményt elérő tanulók 
esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
40. § (3) alapján járunk el a másodlagos be-
sorolás vonatkozásában 
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Iskolánk:

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi 
vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába ál-
lásra felkészítő nevelés folyik. Ezért legfontosabb célunk az alapkészségek 
igényes elsajátíttatása 

Hagyományaink ápolása mellett a mai kor kihívásainak megfelelő képzést kíná-
lunk 

Erősségünk a magas színvonalú nyelvoktatás. Az idegen nyelvek közül az 
angol, a német és az orosz nyelveket választhatják a hozzánk jelentkezők. A 
nyelvismeret elmélyítésére külföldi tanulmányi utak és cserekapcsolatok nyújta-
nak még külön lehetőséget. 

Minden nyelvet tanuló diákunkat felkészítjük a középfokú nyelvvizsgára (igény 
szerint a felsőfokú nyelvvizsgára) tanórán, illetve előkészítő foglalkozásokon. 
Német nemzetiségi osztályainkban több tantárgyat (német nyelv és irodalom, 
történelem, földrajz, népismeret) tanulhatnak német nyelven a diákok 

Napjaink igényeihez igazodik az informatikai ismeretek magas óraszámban 
való tanítása és a gépírás oktatása. Tanulóink ECDL vizsgabizonyítványt sze-
rezhetnek iskolánk vizsgaközpontjában 

A későbbi pályaválasztást, továbbtanulást, illetve a munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedést segítheti az Utazás és Turizmus tantárgy oktatása is, amit diákja-
ink tanulmányaik utolsó két évében választhatnak 

Iskolánk ÖKOISKOLA, és ebben a szemléletben tevékenykedünk és szépítjük 
környezetünket 

A tanórákon kívül is sok lehetőséget kínálunk: sportkörök, kirándulások, a di-
ákok igényei által összeállított előadások, szakkörök.

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik sikeresen fejezték be az általános iskolát, 
fogékonyak az új ismeretekre és későbbi terveik között szerepel a továbbtanu-
lás, a diploma megszerzése 

A következő sajátos nevelési igényű tanulók fogadására képes az iskola:

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fo-
gyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő tanulók) 

A Köznevelési törvény 47  § (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében 
a szakértői véleményben megfogalmazott értékelési szabályokat alkalmazzuk.
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Kollégiumi elhelyezés: Biztosított
Tanórán kívüli lehetőség: Diákönkormányzat által szervezett előadások, szakkörök, kéz-

műves foglalkozások, szórakoztató programok.
Külföldi csereprogramokon, tanulmányutakon való részvételi 
lehetőség német és/vagy angol nyelv használatával.

Egyéb fontos információ: Iskolánk ECDL vizsgaközpontként működik. Minden tanulónak 
lehetősége van nemzetközi számítógép-használói jogosítványt 
(ECDL bizonyítványt) szerezni.
Jelentkezni az általános felvételi eljárás keretében lehet 
A felvételt nyert tanulók beiratkozása: 2017. június 22.

Az írásbeli vizsgára és az iskolai felvételi eljárásba történő jelentkezési laphoz, 
kérjük, csatolják a szülői kérelmet a vizsgaszervezést érintő speciális körülmé-
nyekre, illetve eszközökre vonatkozóan, illetve a szakértői véleményt is.

Felnőttoktatás:

A 16. életévüket betöltött, nem tanköteles tanulni vágyóknak lehetőségük van 
felnőttoktatás keretében, esti munkarendű képzésen érettségi bizonyítványt 
szerezni 
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DSzC Szabolcs Vezér Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20. 
OM azonosító: 203034
Tel: 25/271-743 Fax: 25/271-743
E-mail cím: iskola@szabolcsvezer.hu
Internet cím: www.szabolcsvezer.hu
Igazgató: Mátyás Julianna
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám:  
07-0130-05
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0762

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- 2016. november 22.  8.15 óra
- 2016. december 13.  8.15 óra

Induló képzési formák:
I. Szakgimnázium:

Ágazati képzésben 4+1 éves  Jelentkezni lehet a 8  osztály befejezése 
után. Az érettségin a négy kötelező tantárgy mellett egy szakmai tan-
tárgyból is érettségi vizsgát tesznek. Így az érettségi bizonyítvány az 
ágazati képzésnek megfelelő munkakör betöltésére is jogosít. A szak-
képzési évfolyamon emelt szintű OKJ-s végzettséget szerezhetnek, fel-
sőfokú továbbtanulás esetén plusz pontokat jelent. (jelenleg 24)

II. Szakközépiskola:
A hároméves képzésben az eladó szakmát szerezhetik meg a hozzánk 
jelentkező tanulók. Jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet. Ösz-
töndíj szerződésre lehetőség van a tanulmányi eredménytől függően. 
(10.000-30.000 Ft) 

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama
feltételei

ha-
tár-ide-
jeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Kereskedelmi 
ágazat

Érettségi + a 
szakképzési évfo-
lyamon kereskedő 
szakképzettség

- 4+1 
év

8 álta-
lános + 
eü  alkal-
mas-ság

2017  
02 15 -

2 Közgazdasági 
ágazat

Érettségi + a 
szakképzési évfo-
lyamon vállalkozá-
si és bérügyintéző 
szakképzettség

- 4+1 
év

8 általá-
nos

2017  
02 15 -
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3. Turisztika ága-
zat

Érettségi + a 
szakképzési évfo-
lyamon turisztikai 
szervező, értékesí-
tő szakképzettség

- 4+1 
év

8 álta-
lános + 
eü  alkal-
mas-ság

2017  
02 15 -

4 Pedagógia 
ágazat

Érettségi + a 
szakképzési évfo-
lyamon pedagógiai 
és családsegítő 
munkatárs szak-
képzettség

- 4+1 
év

8 általá-
nos + eü  
és pálya-
alkalmas-
ság

2017  
02 15 -

5 Közgazdasági 
ágazat

Érettségi + a 
szakképzési évfo-
lyamon államház-
tartási ügyintéző 
szakképzettség

- 4+1 
év

8 általá-
nos

2017  
02 15 -

6. Közgazdasági 
ágazat

Érettségi + a 
szakképzési év-
folyamon pénz-
ügyi-számviteli 
ügyintéző szak-
képzettség

- 4+1 
év

8 általá-
nos

2017  
02 15 -

II 1  Technikus képzés

1 Kereskedő OKJ 54 341 01 - 2 év
Érettségi 
+ eü  al-
kalm 

2017  
08.31. -

2 
Pedagógiai és 
családsegítő 
munkatárs

OKJ 54 140 02 - 2 év

Érettségi 
+ eü  és 
pályaal-
kalmas-
ság

2017  
08.31. -

3.
Turisztikai 
szervező, érté-
kesítő

OKJ 54 812 03 - 2 év
Érettségi 
+ eü  al-
kalm 

2017  
08.31. -

II 2  Szakközépiskola

1 Eladó OKJ 34 341 01 - 3 év
8 általá-
nos + eü  
alkalm 

2017  
02 15 -

Felvételi: 
Tanulmányi eredmények: magyar (2x-es szorzó), matematika (2x-es szorzó), 
történelem és idegen nyelv alapján (6.-7.osztály évvége, 8.osztály félév), 
egészségügyi alkalmasság (kereskedelem, turisztika és pedagógia ágazatok-
nál)

Iskolánk:
Az 1963-ban alapított középiskola alaptevékenysége az iskolai rendszer sze-
rinti középfokú oktatás, a szakképzés, míg melléktevékenysége az iskolarend-
szeren kívüli szakképzés. A középiskola alapításakor mezőgazdasági szakkö-
zépiskolaként jött létre, az akkor átszervezett mezőgazdaság középvezetőit 
képezte  Az iskola önálló épületének elkészülése után indult be a gimnáziumi 
tagozat 1969-ben. Ebben az évben vette fel az intézmény a Velinszky László 
nevet, majd 2003-ban nevezték át Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközép-
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iskola és Kollégiumra. 1970-től közgazdasági, 1991-től kereskedelmi szak-
középiskolai képzés indult. 1996-ban áttért a közgazdasági, illetve a ke-
reskedelmi–marketing szakmacsoport világbanki modell szerinti képzésre  
Ezt a képzési formát igazították az aktuális kerettantervi követelményekhez. 
2013-tól a képzési kínálat a turisztika szakmacsoporthoz tartozó turiszti-
kai szervező és értékesítő képzéssel bővült, 2015. szeptember 1-től pedig a 
pedagógiai-és családsegítő munkatárssal. 2016 szeptemberétől eladói osz-
tály is indult  Jelenleg a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézménye-
ként működik az iskola.

III. Felnőttoktatás
Felnőttoktatás keretében esti tagozaton ingyenes érettségire felkészítő kép-
zést indítunk, illetve a következő emelt – és alapszintű OKJ-s képzéseinkre 
várjuk a jelentkezőket:

Iskolarendszer szerinti (felnőttoktatás)

III. Felnőttoktatás

1 Kereskedő OKJ 54 341 01 - 2 év Érettségi + 
eü  alkalm 

2017  
08.31 -

2 Vállalkozási és 
bérügyintéző OKJ 54 344 02 - 2 év Érettségi 2017  

08.31 -

3. Turisztikai szer-
vező, értékesítő OKJ 54 812 03 - 2 év Érettségi + 

eü  alkalm 
2017  
08.31 -

4 
Pedagógiai és 
családsegítő 
munkatárs

OKJ 54 140 02 - 2 év
Érettségi 
+ eü  és 
pálya alkal-
masság

2017  
08.31 -

5 
Szakiskolai vég-
zettséggel ren-
delkezők szak-
középiskolája

- - 2 év OKJ-s vég-
zettség

2017  
08.31 -

6. Eladó OKJ 34 341 01 - 1,5 év
8 általános 
+ eü  al-
kalm 

2017  
08.31 -
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Székesfehérvári SzC árpád Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és kollégiuma
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. 
OM azonosító: 203053
Tel: 22/315-369 
E-mail cím: titkarsag@arpadtiszk.hu
Internet cím: www.arpadszki.hu
Igazgató: Szereminé Hegedűs Krisztina

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 
 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Telephelye
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00
  2016. október. 29  9.00 – 12.00

Nyílt nap: 
 Helye: Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 88-90. 

 Ideje: 2016. november 18. 8.00-12.00

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium: 
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet  Az 
érettségire való felkészítés keretein belül, szakmai képzés is folyik. A 4. év 
végén szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak megfelelő 
OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez kötött 
ágazati szakképesítés szerezhető.

II. Szakközépiskola: 
A választott szakmai képzésre jelentkezni 8  osztály után lehet  A 
képzés 3 + 2 éves. A szakmai tárgyak mellett közismereti tárgyakat 
is tanulnak. A 3. év végén szakmai vizsgát tesznek. Sikeres szakmai 
vizsga esetén további 2 éves képzés keretein belül érettségi vizsga 
megszerzésére is van lehetőség.

III. Felnőttoktatás: 
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 

•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 
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•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 
•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 
•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. 

GYES), 
•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-

piacban nem mutatkozik kereslet, 
•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 

kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de 
tovább szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci 
versenyképességüket 

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert 
szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt 
nem tölti be a 25  életévét 

•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). 

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés 
megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Könnyűipar érettségi - 4 + 1 
év

8  
általános

2017  
02 15 -

2 Szépészet érettségi - 4 + 1 
év

8  
általános

2017  
02 15 -

3. Sport érettségi - 4 + 1 
év

8  
általános

2017  
02 15 -

4 Rendészet és 
közszolgálat érettségi 4 + 1 

év
8  
általános

2017  
02 15 

5 Villamos ipar és 
elektronika érettségi - 4 + 1 

év
8  
általános

2017  
02 15 -

1 Könnyűipar érettségi - 4 + 1 
év

8  
általános

2017  
02 15 -
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Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

II  Szakközépiskola

1 
Elektromos gép- 
és készüléksze-
relő

OKJ 34 522 02 - 3 + 2 
év

 8  
általános

2017  
02 15 -

2 Villanyszerelő OKJ 34 522 04 - 3 + 2 
év

8  
általános

2017  
02 15 -

3. Elektronikai mű-
szerész OKJ 34 522 03 - 3 + 2 

év
8  
általános

2017  
02 15 -

4 Férfi szabó OKJ 34 542 04 - 3 + 2 
év

8  
általános

2017  
02 15 -

5 Női szabó OKJ 34 542 06 - 3 + 2 
év

8  
általános

2017  
02 15 -

6. Kárpitos OKJ 34 542 05 - 3 + 2 
év

8  
általános

2017  
02 15 -

7 
Számítógép-sze-
relő, karbantar-
tó

OKJ 34 523 02 - 3 + 2 
év

8  
általános

2017  
02 15 -

III. Szakképzési Hídprogram

1 Lakástextil 
készítő 21 542 01 2 év 6  

általános
2017  
07  
10 

-

Felvételi: 
Felvételi nincsen, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai ered-
ményeik alapján rangsoroljuk 
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követel-
ményeknek, továbbá a rendészet és közszolgálat ágazati szakgimnáziumi 
képzések esetén pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

Ssz 

a szakképesítés (képzési program) jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

III. Felnőttoktatás 

1 Női szabó OKJ 32 542 06 2 év 8 általá-
nos

2017  
08 22 -

2 
Fotográfus és 
fotótermék-ke-
reskedő

OKJ 54 810 01 2 év érettségi 2017  
08 22 -

3. Sportedző (atlé-
tika) OKJ 54 813 02 2 év érettségi 2017  

08 22 -

4 Fodrász OKJ 54 815 01 2 év érettségi 2017  
08 22 -
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Ssz 

a szakképesítés (képzési program) jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

5 Kozmetikus OKJ 54 815 02 2 év érettségi 2017  
08 22 -

6. Ruhaipari tech-
nikus OKJ 54 542 02 2 év érettségi 2017  

08 22 -

7 Erősáramú 
elektrotechnikus OKJ 54 522 02 2 év érettségi 2017  

08 22 -

8 Ruhaipari tech-
nikus OKJ 54 542 02 1 év szakmai 

érettségi
2017  
08 22 -

9. Erősáramú 
elektrotechnikus OKJ 54 522 02 1 év szakmai 

érettségi
2017  
08 22 -

10 
Szakiskolát vég-
zettek középis-
kolája

érettségi 2 év szakmai 
vizsga

2017  
08 22 

jelentkezés feltétele:

A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, valamint egyes képzések esetében a 
külső akkreditált gyakorlati oktatóhellyel kötött tanulószerződés.

Iskolánk:

1883 óta képez iskolánk tanulókat. Kezdetben tanoncképzés folyt, a belvá-
rosban. A jelenlegi helyen 1986 óta vagyunk. Szakképzésünk széleskörű, 
szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskolát végzettek középiskolája és 
szakképzési HÍD program is található  Igény szerint kollégiumi elhelyezést 
tudunk biztosítani.
A sportolni vágyók számára sportpályával és tornateremmel is rendelkezünk  
Iskolánkban a diákönkormányzat szervezésében diáknap és egyéb rendezvé-
nyek kerülnek megrendezésre. Technikai felszereltségünk jó, 4 db számító-
gépterem, multimédiás terem, könyvtár olvasóteremmel is segíti a vizsgákra 
való sikeres felkészülést 
Az iskolai szakmai oktatást egyrészt az iskolai tanműhelyekben, szaktanter-
mekben, laboratóriumokban végezzük, másrészt nagyon jó kapcsolatot ápo-
lunk olyan cégekkel, amelyek külső helyszínt biztosítanak az oktatáshoz, a 
napra kész tudás megszerzése érdekében 
Részt veszünk az Erasmus+ pályázaton, melynek keretében több diákunk 
utazott Érsekújvárra, Marosvásárhelyre, ahol szakmai gyakorlatot végeztek  
Ezzel mélyítették nyelvtudásukat, megismerték más országok képzéseit, az 
ott folyó szakmai munkát, és ismeretséget szereztek  Ezt nagyon fontosnak 
tartjuk, ezért minden évben figyelni fogjuk a pályázatokat és jelentkezünk is 
rá 
Iskolánkban van honvédelmi képzés is, mellyel biztosítjuk tanulóinknak, a to-
vábbi tantárgyból tudjanak érettségi vizsgát tenni. Továbbá biztosítjuk tanu-
lóinknak a 3 éves szakközépiskola után 2 éves képzés keretében az érettségi 
vizsgára felkészítést.
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Székesfehérvári SzC Bugát Pál Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15  
OM azonosító: 203053
Tel: 22/ 312-073; Fax: 22/327-976
E-mail cím: bugattitkarsag@gmail.com
Internet cím: www.bugat.hu
Igazgató: Motikáné Tóth Éva

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 

 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei  
  Telephelye 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00
  2016. október 29.  9.00 – 12.00

Nyílt nap: 

 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15  

 Ideje: 2016. november 21. 14.30.

  2017. január 4. 14.30.

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium:  
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet  Az érett-
ségire való felkészítés keretein belül, szakmai képzés is folyik. A 4. év vé-
gén szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak megfelelő OKJ 
szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez kötött ágaza-
ti szakképesítés szerezhető. A szakgimnáziumi évfolyamokon diákjaink a 
közismereti tantárgyak tanulása mellett szakmai képzésben részesülnek  
Ennek keretében egyrészt az egészségügyi, illetve a környezetvédelmi 
szakmák közös tudásanyagának oktatása, másrészt a szakmai érettségivel 
megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakma 
elsajátítása folyik. A képzés felkészít az érettségi vizsgára mind a közisme-
reti, mind a szakmai tárgyak tekintetében  Mindezek mellett megalapozza 
a szakirányú második szakma megszerzését, amelyre az érettségit követő 
13. évfolyamon van lehetőség. Természetesen az érettségit követően a 
tanulónak arra is lehetősége nyílik, hogy tanulmányait valamely felsőokta-
tási intézményben folytassa 
Az egészségügyi szakmai érettségivel általános ápolási és egészségügyi 
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asszisztens végzettséget, a környezetvédelmi szakmai érettségivel pedig 
hulladékfelvásárló és gazdálkodó végzettséget szereznek diákjaink  
A más iskolából érkező, nem szakirányú érettségivel rendelkező tanulók-
nak lehetőségük van iskolánk érettségire épülő 2 éves szakképzéseibe be-
kapcsolódni 
Nyelvi előkészítő osztályunkkal az a célunk, hogy a környezetvédelem 
iránt érdeklődő diákoknak biztos nyelvtudást is nyújtsunk, segítve ezzel 
továbbtanulási esélyeiket és munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. A nyelvi 
előkészítő évfolyamosok az évfolyam sikeres elvégzését követően, a 9. 
évfolyamon környezetvédelmi osztályban folytathatják tanulmányaikat 
A sikeres érettségi vizsga érdekében a 11-12  évfolyamon igény szerint 
emelt szintű érettségi felkészítőt tartunk magyar nyelv és irodalomból, 
matematikából, idegen nyelvből, történelemből, szakmai tantárgyakból, 
biológiából és testnevelésből. 
Az előírt szakmai gyakorlatok lebonyolításában legfőbb partnereink a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a Százszorszép Bölcsőde, 
a Napraforgó Bölcsőde, 3. számú Bölcsőde, az Egyesített Szociális Intéz-
mény, a NÉBIH, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztály, VADEX, Fejérvíz Zrt., a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság 

II. Szakközépiskola: 
A választott szakmai képzésre jelentkezni 8  osztály után lehet  A kép-
zés 3 + 2 éves. A szakmai tárgyak mellett közismereti tárgyakat is ta-
nulnak. A 3. év végén szakmai vizsgát tesznek. Sikeres szakmai vizsga 
esetén további 2 éves képzés keretein belül érettségi vizsga megszer-
zésére is van lehetőség. 
A szakközépiskolai osztályunkban a közismereti képzés mellett szakmai 
elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók a szakképzés 3 
éve alatt szociális gondozó és ápoló végzettséget szereznek  
A szakmai vizsgát követően lehetőség van arra is, hogy a diákok továb-
bi kettő év alatt érettségi vizsgát szerezzenek. A szakmai képzéshez 
kapcsolódó gyakorlatokat egészségügyi és szociális intézményekben 
töltik a tanulók 

III. Felnőttoktatás:
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 

•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 
•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 
•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 
•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra  

(pl  GYES), 
•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piac-

ban nem mutatkozik kereslet, 
•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 

kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább 
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szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképes-
ségüket 

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképe-
sítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be 
a 25  életévét 

•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). 

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés meg-
szerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Képzési 
költség 
(ezer 
Ft)

megnevezése
kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/év

I  Szakgimnáziumi képzés 

1 Egészségügyi 

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés, 
a 13. évfolyam 
után 2  OKJ 
szakképesítés 
(gyakorló ápo-
ló, vagy gya-
korló csecse-
mő- és gyer-
mekápoló)

- 4+1 év 8  
általános

2017 
02 15 -

2 Környezetvéde-
lem

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés, 
a 13. évfolyam 
után 2  OKJ 
szakképesítés 
(környezetvé-
delmi techni-
kus)

- 4+1 év 8  
általános

2017 
02 15 -

3.

Nyelvi előkészítő 
évfolyam 
angol, vagy né-
met
(környezetvéde-
lem)

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés, 
a 13. évfolyam 
után 2  OKJ 
szakképesítés 
(környezetvé-
delmi techni-
kus)

- 5+1 év 8  
általános

2017 
02 15 -

Érettségire épülő szakképzés

1 Gyakorló ápoló 
(nappali) OKJ 54 723 02 - 1 vagy 2 

év érettségi 2017 
03.31. -

2 
Gyakorló csecse-
mő- és gyerme-
kápoló (nappali)

OKJ 54 723 03 - 1 vagy 2 
év érettségi 2017 

03.31. -

3.
Környezetvé-
delmi technikus 
(nappali) 

OKJ 54 850 01 - 1 vagy 2 
év érettségi 2017 

03.31. -

II  Szakközépiskola 

1 Szociális gondozó 
és ápoló

OKJ-ban sze-
replő szakképe-
sítés, ezt köve-
tően 
2 év alatt érett-
ségi szerezhető

- 3+2 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -



53

Felvételi: 

A szakgimnáziumi és a szakközépiskolai osztályokba jelentkezés esetén fel-
vételi vizsga nincs, a felvételi pontszámok a tanulmányi eredmények alapján 
kerülnek meghatározásra 

A tanulóknak egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük 

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Képzé-
si költ-
ség 
(ezer 
Ft)

megnevezése
kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

III. Felnőttoktatás 

1 Ápoló  
(nappali, esti) OKJ 55 723 01 - 1 év

OKJ 54 723 
02 gyakorló 
ápoló vég-
zettség, 
érettségi

2017 
03.31. -

2 Gyakorló ápoló 
(esti) OKJ 54 723 02 - 1 vagy 

2 év érettségi 2017 
03.31. -

3.
Csecsemő és 
gyermekápoló  
(nappali)

OKJ 55 723 02 - 1 év

OKJ 54 723 
03 gyakorló 
csecsemő 
és gyer-
mekápoló 
végzettség, 
érettségi

2017 
03.31. -

4  
Gyakorló cse-
csemő- és gyer-
mekápoló (esti)

OKJ 54 723 03 - 1 vagy 
2 év érettségi 2017 

03.31.

5 Mentőápoló
(esti) OKJ 55 723 03 - 0,5 év

OKJ 54 723 
01 gyakorló 
mentőápoló 
végzettség, 
érettségi

2017 
03.31. -

6. Gyakorló men-
tőápoló (esti) OKJ 54 723 01 - 2 év érettségi 2017 

03.31. -

7 

Környezetvédel-
mi mérés szak-
technikus  
(esti)

OKJ 55 850 02 - 0,5 év

OKJ 54 850 
01 környe-
zet védelmi 
technikus 
végzettség, 
érettségi

2017 
03.31. -

jelentkezés feltétele:

A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követel-
ményeknek való megfelelés 

Iskolánk:

Iskolánk Székesfehérvár belvárosában, a MÁV állomáshoz és a buszpályaud-
varhoz közel helyezkedik el  Mellette található a középiskolai leánykollégium, 
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és az iskolától mindössze 10 percre található a József Attila fiúkollégium. Há-
romemeletes iskolaépületünkben jól felszerelt szaktantermek, iskolai könyv-
tár, tornacsarnok, gyógytestnevelés terem, edzőterem található. A tanórák-
nak kb  a felét szaktantermi rendszerben látjuk el  Ápolástan, gondozástan, 
kommunikáció, elsősegélynyújtás, környezetvédelem, biológia, kémia, ana-
tómia, idegen nyelvi és informatika szaktantermekkel rendelkezünk  
Örökös Ökoiskolaként feladatokat vállaltunk környezetünk megóvása, a fenn-
tarthatóság érdekében. Szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés, elemgyűj-
tés, fásítás, virágültetés, őszi takarítás, környezetvédelmi előadások tartása 
folyik iskolánkban. Intézményünk ezen kívül a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
bázisiskolája, így szükség szerint helyet adunk és részt veszünk a Vöröske-
reszt által szervezett rendezvényeken  
Igyekszünk részt venni a város kulturális életében, az iskolánk által rende-
zett Városi Bugát Gála ebben a tanévben 19. alkalommal kerül megrende-
zésre. Jól működő német testvériskolai kapcsolatunk van, amely hozzájárul 
tanulóink nyelvi és egészségi ismereteinek, készségeinek fejlesztéséhez  
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Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 

 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Telephelye
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00
  2016. október. 29  9.00 – 12.00

Nyílt nap: 

 Helye: Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

  8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32. 

 Ideje: 2016. december 01. 14.30.

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium 
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet  Az 
érettségire való felkészítés keretein belül szakmai képzés is folyik. A 4. 
év végén szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak meg-
felelő OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez 
kötött ágazati szakképesítés szerezhető.
Iskolánkban választható szakirányok: vendéglátás és kereskedelem.
Az érettségi megszerzése után egy éves OKJ-s képzéssel vendéglátás-
szervező, illetve kereskedő végzettséget szerezhetnek tanulóink.

II. Szakközépiskola
Iskolánkban választható szakmák: szakács, cukrász, pincér és eladó.
A választott szakmai képzésre jelentkezni 8  osztály után lehet  A kép-
zés 3 + 2 éves. A szakmai tárgyakból a képzés végén szakmai vizsgát 
tesznek  Sikeres szakmai vizsga esetén további 2 éves képzés keretein 
belül érettségi vizsga megszerzésére is van lehetőség.
Érettségire épülő – technikus képzés:

Egy éves képzés, évente két osztály indul, melyre jelentkezni 
lehet sikeres érettségi bizonyítvány birtokában. A képzés so-
rán vendéglátásszervező, vagy logisztikai- és szállítmányozá-
si ügyintéző végzettséget szerezhetnek a tanulók.

Székesfehérvári SzC Deák Ferenc kereske-
delmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 
8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.
OM azonosító: 203053
Tel.: 06 – 22 / 505 - 222, 505 - 223
Fax: 06 – 22 / 327 – 095
Honlap: www.deaksuli-fehervar.hu
E-mail: fehervar@deak.axelero.net
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III. Felnőttoktatás

A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 
•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 
•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 
•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 
•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. 

GYES), 
•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piac-

ban nem mutatkozik kereslet, 
•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 

kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább 
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképes-
ségüket 

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképe-
sítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be 
a 25  életévét 

•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). 

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés meg-
szerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Kereskedelem érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

2 Vendéglátás érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

Érettségire épülő szakképzés

1 Vendéglátás 
szervező OKJ 54 811 01 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30.

2 
Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző

OKJ 54 341 01 -
1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30. -

II  Szakközépiskola

1 Eladó OKJ 34 341 
01 - 3+2 év  8 általá-

nos
2017  
02 15 -

2 Cukrász OKJ 34 811 
01 - 3+2 év  8 általá-

nos
2017  
02 15 

3. Szakács OKJ 34 811 
04 - 3+2 év  8 általá-

nos
2017  
02 15 

4 Pincér OKJ 34 811 
03 - 3+2 év  8 általá-

nos
2017  
02 15 

Felvételi
Felvételi nincs, a diákokat az általános iskolai eredményeik alapján rangso-
roljuk 
Felvételi pontszámítás módja: általános iskolai 5., 6., 7. év végi és 8. félévi 
eredmények, készségtárgyak nélkül (rajz, ének, technika, testnevelés) 
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követel-
ményeknek, továbbá pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
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Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

III. Felnőttoktatás 

1 Eladó OKJ 34 341 01 - 2 év 8 általá-
nos

2017  
08 22 -

2 Cukrász OKJ 34 811 01 - 2 év 8 általá-
nos

2017  
08 22 -

3. Szakács OKJ 34 811 04 - 2 év 8 általá-
nos

2017  
08 22 -

4 Pincér OKJ 34 811 03 - 2 év 8 általá-
nos

2017  
08 22 -

5 
Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző

OKJ 54 841 11 - 2 év érettségi 2017  
08 22 

6. Vendéglátás- 
szervező OKJ 54 811 01 - 2 év érettségi 2017  

08 22 

jelentkezés feltétele: 
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követel-
ményeknek való megfelelés, valamint külső akkreditált gyakorlati oktatóhely-
lyel kötött tanulószerződés.

Iskolánk:

Intézményünk 25 éve működik Székesfehérváron. Iskolánk fő profilja a ven-
déglátós és kereskedelmi tanoncok oktatása volt és jelenleg is 70 - 30 %-os 
arányban képezünk szakács, cukrász, pincér, eladó, vendéglátásszervező, 
kereskedő és logisztikai ügyintéző tanulókat.
A szakmai oktatást egyrészt az iskolai tanműhelyekben, szaktantermekben, 
végezzük, másrészt nagyon jó kapcsolatot ápolunk Székesfehérvár és kör-
nyékén működő vállalkozásokkal, megfelelő gyakorlati helyeket biztosítva 
tanulóink számára 
Iskolánkban a Diákönkormányzat szervezésében diáknap és számos rendez-
vény kerül megrendezésre 
Intézményünk jól megközelíthető, mind a buszpályaudvarról, mind a vasú-
tállomásról, ezért nem szükséges helyi tömegközlekedést igénybe venni 
A távolabbról érkező diákok számára a kollégiumi elhelyezés megoldható.



59

Pályaválasztási rendezvények időpontjai:
- Szakmai nap: 2016. november 19. szombat   10 óra
- I. konzultáció: 2016. december 5. 6. hétfő, kedd  10 óra
- II. konzultáció: 2017. január 30. és 31. hétfő, kedd  10 óra
- Első alkalmassági vizsga: 2017. február 21. kedd   9 óra
- Második alkalmassági vizsga: 2017. március 8. szerda  9 óra

Induló képzési formák:
I. Szakgimnázium:
A Zeneművészeti Szakgimnáziumban 5 évfolyamos, központi kerettantervre 
épülő, humán szakterületű, párhuzamos művészeti képzés folyik. Iskolánkban 
integráltan oktatunk olyan SNI tanulókat, akik a megismerő funkciók fejlődé-
sének organikus okokra visszavezethető/nem visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdenek 

A 12. évfolyam végén szakmai tárggyal kiegészített érettségi vizsgát tesz-
nek tanulóink, ahol a szakmai érettségi tárgy 51 345 04 OKJ azonosító számú 
Előadó-művészeti program- és projektszervező részszakképesítést ad. A 13. év-
folyamon tanáraink felkészítik a tanulókat az OKJ szerinti klasszikus zenész/nép-
zenész szakképesítés megszerzésére. Az iskolában a hangszeres órák oktatása 
egyéni, a zenei elméleti órák kiscsoportos formában, a közismereti tárgyak kis 
létszámú osztályokban, délelőtti és délutáni oktatás formájában történnek. Egy 
osztály indulhat legalább 14 fő felvétele esetén.

Hermann László Zeneművészeti  
Szakgimnázium és alapfokú  
Művészeti Iskola
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
Tel./fax: 06-22/500-989
E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.
sulinet hu
Iskola OM azonosítója: 039554;  
KLIK 072015
www.hermannzenesuli.hu
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megneve-

zése
kimenetelének 
típusa

időtartama

feltételei határ-
idejeÓra

hó-
nap/
év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Klasszikus 
zenész II 

Érettségi, klasz-
szikus zenész II  
szakképesítés 
OKJ 54 212 05

- 5 év
8 általános; 
alkalmassá-
gi vizsga

2017  
02 15 -

2 Népzenész 
II 

Érettségi, nép-
zenész II  szak-
képesítés OKJ 54 
212 06

- 5 év
8 általános; 
alkalmassá-
gi vizsga 

2017  
02 15 -

Felvételi:
jelentkezni az általános felvételi eljárás keretében lehet.

A jelentkezést azoknak a 8  osztályos általános iskolai tanulóknak ajánljuk, akik 
alapfokú zeneművészeti iskola legalább 5. évfolyamának megfelelő jártasággal 
rendelkeznek valamely hangszer, vagy ének tekintetében és kedvet éreznek a 
zenei előadó-művészeti / tanári pályához. Az iskola elsősorban humán szakirá-
nyú felsőfokú képzésre készít fel (pl. zenei, pedagógiai, szociális, kulturális me-
nedzser, hangszerkészítő, és kommunikációs – és műsorvezető).

Tanulóink az érettségi vizsga keretében az 51 345 04 OKJ azonosító számú 
Előadó-művészeti program- és projektszervező részszakképesítést szerzik meg, 
mellyel többek között a 3631 FEOR-számú Konferencia- és rendezvény-szerve-
ző, Szabadidő-szervező, Menedzserasszisztens, valamint Rendezvény-szervező 
és –bonyolító munkaköröket tölthetnek be.

Szakmai alkalmassági vizsgát hangszer/énekből és elméletből kell tenniük a ta-
nulóknak szóbeli, írásbeli illetve gyakorlati formában. A felvételiző teljesítménye 
alkalmas/nem alkalmas szakvéleményben kerül értékelésre 

Az alkalmassági vizsgán megfelelt diákokat - túljelentkezés esetén - az általános 
iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk. Központi írásbeli vizsga eredményét 
nem számítjuk be.

Iskolánk:

A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium közel 25 éve 
működik a történelmi belváros szívében, a Zeneiskola épületében. Ez idő alatt 
sok ifjú muzsikus végezte el iskolánkat, hogy tanulmányait különböző egyete-
meken folytassa bel-, illetve külföldön. Iskolánkban országosan elismert, kitű-
nő művésztanárok oktatnak, akik külön feladatuknak érzik az ifjú tehetségek 
felkutatását, ezért egyéni konzultációs lehetőséget is biztosítanak az érdeklődő 
tanulók számára. A nálunk végzettek többsége sikeresen felvételizett különböző 
szakirányú felsőoktatási intézményekbe. Legnagyobb örömünkre szolgál, hogy 
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több olyan kollégát is üdvözölhetünk a tanári karban, akik kisgyermekként Ze-
neiskolánkban kezdték, majd középfokon szakközépiskolánkban nálunk folytat-
ták tanulmányaikat, s diplomás tanárként visszatérve nagy lelkesedéssel kap-
csolódnak be a következő generáció nevelésébe. Célunk, hogy a nálunk tanuló 
gyermekek a szakmai tudás megszerzése mellett szeretetteljes, családias kör-
nyezetben bontakoztathassák ki személyiségüket, adottságaikat 
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150. tanév

Székesfehérvári SzC  
Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma
8000 Székesfehérvár, Várkörút 35. 
OM azonosító: 203053
Tel: 22/312-428, Fax: 22/315-338
E-mail cím: titkarsag@hunyadim.hu
Internet cím: www.hunyadim.hu
Igazgató: Gyenei Magdolna

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 
 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
  Fejér Megyei Telephelye
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00
  2016. október. 29  9.00 – 12.00

Nyílt nap: 
 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
  Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma
  8000 Székesfehérvár, Várkörút 35. 

 Ideje: 2016. november 28. (hétfő) 14:30.

  2016. december 12. (hétfő) 17 óra.

Induló képzési formák:
I. Szakgimnázium: 
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet  Az érettségire 
való felkészítés keretein belül, szakmai képzés is folyik. A 4. év végén szakmai 
érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak megfelelő OKJ szakképesítés, 
majd az 5. év végén érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés sze-
rezhető. A NYEK-es osztályban a képzés kiegészül intenzív nyelvi képzéssel. 

II. Felnőttoktatás: 
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 

•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 
•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 
•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 
•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. 

GYES), 
•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piac-

ban nem mutatkozik kereslet, 
•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 
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kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább 
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképes-
ségüket 

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképe-
sítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be 
a 25  életévét 

•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). 

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés meg-
szerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Informatika érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

2 Távközlés érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

3. Közgazdaság érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

4 
Ügyvitel
Nyelvi előkészítő 
évfolyam 
(angol)

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés

- 5+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

Érettségire épülő szakképzés

1 Gazdasági infor-
matikus OKJ 54 582 03 - 1 év ágazati 

érettségi
2017  
06.30. -

2 
Pénzügyi és 
számviteli ügy-
intéző

OKJ 54 582 05 -
1 
vagy 
2 év

ágazati 
érettségi

2017  
06.30. -

3. Ügyviteli titkár OKJ 54 346 02 -
1 
vagy 
2 év

ágazati 
érettségi

2017  
06.30. -
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Felvételi: 
A jelentkezők elbírálása az általános iskolából hozott pontszámok és a felvételi 
vizsga eredményei alapján történik 
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor 
elkészítésénél előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt 
követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye az iskola székhelyének településén található, akinek felső tagozatos át-
lageredménye jobb, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja 

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

II. Felnőttoktatás

1 Gazdasági infor-
matikus OKJ 54 481 02 - 2 év érettségi 2017  

08 22 -

2 Államháztartási 
ügyintéző OKJ 54 344 04 - 2 év érettségi 2017  

08 22 -

jelentkezés feltétele: 

A jelentkezési feltételek teljesítése (érettségi bizonyítvány megléte). 

Iskolánk:

Iskolánkat, Székesfehérvár legrégebbi világi középiskoláját 1868-ban alapítot-
ta a Kereskedelmi Társulat. Az intézmény 1924-ben vette fel Hunyadi Mátyás 
nevét  A közgazdasági és ügyviteli képzés 1987-ben informatikai szakága-
zattal, majd 2016-ban távközlés szakágazattal bővült. 2017. szeptember 1-jén 
kezdjük meg a 150. tanévünket. Iskolánk értékrendszerében első helyen sze-
repel a tudás átadása, a tehetségek támogatása, ugyanakkor kiemelt figyelmet 
fordítunk a nevelőmunkára is. 

Számos székesfehérvári és vidéki tanuló választja évről évre a Hunyadit és ezt 
a bizalmat az iskola igyekszik a lehető legjobban honorálni. A tudás átadása 
mellett igyekszünk családias hangulatot teremteni, ahol a diákok nemcsak ta-
nulnak, hanem jól is érzik magukat. A diákönkormányzat színes programokkal 
és az iskolarádió segítségével teszi kellemessé a diákéletet. A tanulók életét 
színesítik a kirándulások, így járhatták be többen a Felvidéket és Erdélyt. Az 
előző tanévekben Anglia értékeiből kaphattak ízelítőt. Szakképzős tanulóink az 
Eramus+ program keretében Angliában végezhettek szakmai gyakorlatot már 
négy alkalommal 

Intézményi kultúránk alapja a hagyományok tisztelete, de ugyanilyen fontos 
számunkra a korszerű tudás megszerzése is! Legfőbb jelmondatunk: 

Hagyomány és korszerűség 
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Székesfehérvári SzC I. István 
Szakgimnáziuma 
8000 Székesfehérvár, Várkörút 31. 
OM azonosító: 203053
Tel.: 06-22-315-029, 06-22-314-183
E-mail cím: info@elsoistvan.hu
Internet cím: www.elsoistvan.hu
Igazgató: Lovász Katalin

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 
 Helye:  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei  
 Telephelye 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00
  2016. október. 29  9.00 – 12.00

Nyílt nap: 
 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum I  István Szakgimnáziuma 
  8000 Székesfehérvár, Várkörút 31. 
 Ideje: 2016. november 21. 16:30 óra
  2016. december 02. 16:30 óra

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium:
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet. A 9-12. évfolya-
mon általános és szakmai alapozó képzés folyik a logisztika, közgazdasági, tu-
risztikai és pedagógiai ágazaton. A szakmai tantárgyak oktatása a 9. évfolyamtól 
kezdődik, mely alapja a szakirányú továbbtanulásnak, illetve az érettségi utáni 
szakképzésnek. Az érettségire való felkészítés keretein belül, szakmai képzés 
is folyik  A 4  év végén szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak 
megfelelő OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez kö-
tött ágazati szakképesítés szerezhető.

Induló képzési formák:
Tagozatód: 0201
Szakágazat: közlekedés, szállítmányozás, logisztika
Induló osztályok száma: 1
A felvehető tanulók száma: 32 fő (Kollégiumi elhelyezés biztosított.)
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Tagozatkód: 0202
Szakágazat: Pedagógia
Induló osztályok száma: 1
A felvehető tanulók száma: 32 (Kollégiumi elhelyezés biztosított.)

Tagozatkód: 0203
Szakágazat: közgazdaság
Induló osztályok szám: 1
A felvehető tanulók száma: 32 fő (Kollégiumi elhelyezés biztosított.)

Tagozatkód: 0204
Szakágazat: Turisztika
Induló osztályok száma: 1 
A felvehető tanulók száma: 32 (Kollégiumi elhelyezés biztosított.)

II. Felnőttoktatás: 
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 

•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 
•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 
•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 
•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. 

GYES), 
•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piac-

ban nem mutatkozik kereslet, 
•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 

kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább 
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképes-
ségüket 

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképe-
sítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be 
a 25  életévét 

•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). 

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés meg-
szerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés 

1 

Közlekedés, szállít-
mányozás, logiszti-
ka szakágazat (XL) 
Kereskedelem-mar-
keting, üzleti admi-
nisztrációs szakma-
csoport

érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017 
02 15 -

2 
Közgazdaság sza-
kágazat (XXIV ) Köz-
gazdasági szakma-
csoport

érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017 
02 15 -

3.
Turisztika szakága-
zat (XXVIII) Ven-
déglátás-turisztika 
szakmacsoport

érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017 
02 15 -

4 
Pedagógia szakága-
zat (IV ) Oktatás 
szakmacsoport

érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017 
02 15 -

Érettségire épülő szakképzés

1 
Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző
(nappali)

OKJ 54 841 11 -
1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30. -

2 
Pénzügyi- szám-
viteli ügyintéző
(nappali) OKJ 54 344 01 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30. -

Felvételi:

Felvételi minden képzésünkre van. A jelentkezők elbírálása a központi írásbeli 
felvételi eredmények és az általános iskolából hozott pontszámuk alapján tör-
ténik. A hozott pontokat a 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom,  
matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatai adják 

A közlekedés, logisztika, szállítmányozás és a pedagógia szakágazatra történő 
beiskolázás feltétele az egészségügyi alkalmassági igazolás 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor 
elkészítésénél előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt 
követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, akinek felső 
tagozatos átlageredménye jobb, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja 
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Sajátos helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha
- hátrányos helyzetű;
- a tanuló testvére jogviszonyban áll vagy állt az intézménnyel;
- a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője az iskola alkalmazottja, vagy al-

kalmazottja, tanulója volt;
- a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője pedagógus, vagy pedagógus volt 

a város valamelyik oktatási intézményében 

Ha a tanuló a középiskola felvételi pontszámításának részét képező tantárgyból 
kapott mentesítést általános iskolában az értékelés és minősítés alól, az adott 
tantárgy/ak/ helyett a felvételi eljárás során a tanuló választása alapján más - 
nem készségtárgy/ak - osztályzata/i/ vehető/k/ figyelembe.

Az oktatás sajátos jellemzője:
A 9-12. évfolyamon az oktatás célja az általános műveltség megszerzése, el-
mélyítése, az érettségire és a felsőfokú tanulmányokra való felkészítése a keret-
tantervre épülő helyi tanterv alapján (oktatott idegen nyelv: angol, német). A 
9-12. évfolyamon szakmai alapozó oktatást is folytatunk.

Csoportbontásban tanítjuk: az idegen nyelvet, matematikát, informatikát és a 
szakmai gyakorlati tantárgyakat  

Emelt szintű érettségire felkészítés: magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelvek, történelem és szakmai tantárgyakból 

Tanórán kívüli lehetőségek: Korrepetálás, szakkör, irodalmi színpad, kreatív 
szakkör, idegen nyelvi szakkörök (olasz, orosz, francia, angol)  A négy év so-
rán ingyenes felkészülési lehetőséget biztosítunk tanulóinknak arra, hogy ECDL 
vizsgát tegyenek  

A kereskedelem-marketing szakágazat jellegzetessége:

A 9. évfolyamtól a szakiránynak megfelelő szakmai tantárgyak oktatása kezdő-
dik, közlekedési alapismeretek, gazdálkodási és raktározási ismeretek, logisz-
tikai ismeretek formájában. 9. osztálytól egy idegen nyelv tanulása kötelező 
(angol vagy német) heti 4 órában  A szakmai képzést kötelező nyári gyakorlat 
is erősíti.

A közgazdasági szakágazat jellegzetessége:

A 9. évfolyamtól a szakiránynak megfelelő szakmai tantárgyak oktatása kez-
dődik, gazdasági és jogi alapismeretek, pénzügyi és számviteli alapismeretek, 
ügyviteli alapismeretek formájában. 9. osztálytól egy idegen nyelv tanulása kö-
telező (angol vagy német) heti 4 órában   

A turisztika szakágazat jellegzetessége:

A 9. évfolyamtól a szakiránynak megfelelő szakmai tantárgyak oktatása kezdő-
dik, turizmus alapjai, vendéglátás- és szálláshelyi ismeretek, szakmai idegen 
nyelv, informatika a turizmusban, üzleti kommunikáció formájában. 9. osztálytól 
egy idegen nyelv tanulása kötelező (angol vagy német) heti 4 órában   A szak-
mai képzést kötelező nyári gyakorlat is erősíti.
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A pedagógia szakágazat jellegzetessége:

A 9. évfolyamtól a szakiránynak megfelelő szakmai tantárgyak oktatása kezdő-
dik, pedagógiai elmélet és gyakorlat, pszichológia, neveléselmélet, gyógypeda-
gógia formájában. 9. osztálytól egy idegen nyelv tanulása kötelező (angol vagy 
német) heti 4 órában   A szakmai képzést kötelező nyári gyakorlat is erősíti.

A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amely OKJ-s számmal rendelkező szak-
mai képesítést nyújt. A bizonyítvány felsőfokú továbbtanulásra, szakképző évfo-
lyamra történő felvételre jogosít. 

Érettségi utáni lehetőségek:

- tanulmányok folytatása a felsőoktatásban,

- érettségi utáni szakképzésben való részvétel az iskolában, ahol egy év 
alatt szakképesítés szerezhető a szakiránynak megfelelő OKJ szerinti szak-
mákban  

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

II. Felnőttoktatás 

1 
Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző
(esti)

OKJ 54 841 11 - 2 év érettségi 2017  
08 22 -

2 
Pénzügyi- szám-
viteli ügyintéző
(esti)

OKJ 54 344 01 - 2 év érettségi 2017  
08 22 -

3.
Vállalkozási ügy-
intéző
(esti)

OKJ 54 344 02 - 2 év érettségi 2017  
08 22 -

4 
Pénzügyi szer-
vezeti mérlegké-
pes könyvelő
(esti)

OKJ 55 344 06 - 2 év érettségi 2017  
08 22 -

jelentkezés feltétele:

A közlekedés, logisztika, szállítmányozás szakágazatra történő beiskolázás fel-
tétele az egészségügyi alkalmassági igazolás 

Iskolánk:

Az iskola a város központjában (Székesfehérvár Várkörút 31.) található. Felsze-
reltsége korszerű. A tantermek belső hangulatáról, otthonosságáról az osztály-
közösségek gondoskodnak  Az „Istvános” diákok büszkék iskolájukra, mert a 
dinamikus diákélet mellett színvonalas oktatásban vehetnek részt. A tanulmányi 
idő alatt lehetőség van korrepetálási órák igénybevételével a hiányosságok pót-
lására. A tehetséges tanulók szakköri órák keretében bővíthetik ismereteiket. 
Színvonalas programokkal tesszük változatossá az iskolai életet. pl.: színházlá-
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togatások, kirándulások, gólyatábor, 24 órás röplabda verseny, 10 órás kulturá-
lis vetélkedő, sítúra, természetjárás, versenyek, szakkörök, versenyfelkészítők, 
sportkörök (röplabda, kosárlabda, foci, kézilabda, floorball) és különböző ér-
deklődési körök (sakk, rajz, színjátszó, rádiós és kreatív szakkörök) működnek. 
Az I. István Alapítvány minden évben tanulói ösztöndíjat ad a jeles tanulóknak, 
továbbá anyagilag hozzájárul a gólyatábor szervezéséhez  
A 9-12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés folyik a logisztika, köz-
gazdasági, turisztikai és pedagógiai ágazaton  A szakmai tantárgyak oktatása a 
9. évfolyamtól kezdődik, mely alapja a szakirányú továbbtanulásnak, illetve az 
érettségi utáni szakképzésnek. Magas óraszámban sajátítják el a szakmai isme-
reteket, amelyek birtokában szakmai érettségi vizsgát is tesznek a 12  év végén  
Az érettségi bizonyítvánnyal együtt OKJ számmal jelzett szakmai végzettséget 
kapnak  
Az iskola ECDL vizsgaközpontként működik. Az ECDL vizsgára való felkészítés 
szakköri órák keretében ingyenesen történik  
Kiemelt fontossággal bír az idegen nyelvi képzés is. Szakköri keretben, egyé-
ni felkészülés támogatásával segítjük a nyelvvizsgára való készülést (tanulható 
nyelvek: angol, német, francia, orosz), amelyre intézményünk a BME Nyelvvizs-
gaközpont nyelvvizsgahelyeként lehetőséget is biztosít.  Mind az ECDL, mind 
pedig a középfokú nyelvvizsga fontos a továbbtanuláshoz illetve a sikeres mun-
kavállaláshoz 
Biztosított és nagy hagyományokkal bír az emelt szintű érettségire való felkészí-
tés különböző tantárgyakból.
Érettségi után a legjobb esély a szakirányú főiskolákon, egyetemeken lesz a 
továbbtanulásra, de természetesen más pályákhoz kapcsolódó egyetemekre is 
sikeresen lehet felvételizni 
Ha az I. Istvánban akarod folytatni tanulmányaidat, akkor emelt szintű szakké-
pesítést szerezhetsz egy év alatt. Tapasztalataink alapján a szakirányú felsőfokú 
képzésekben és a szakképzésben feltétlen előnye van azoknak a diákoknak, akik 
szakmai tantárgyakat már tanultak az érettségi előtt
A nappali közgazdaság ágazati képzésen tanuló 11  és 12  évfolyamos diákoknak 
az Alcoa Alapítvány segítségével nemzetközi gazdálkodási szakköröket tartunk, 
amelynek segítségével az idegen nyelvi szakmai szókincsük is jelentősen bővül. 
A nappali szakképzésen tanuló diákjaink évek óta részt vesznek az Erasmus+ 
mobilitási pályázat segítségével három hetes angliai és németországi szakmai 
gyakorlaton, amely szintén szakmai idegen nyelvi kompetenciáikat fejleszti  
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Székesfehérvári SzC jáky józsef 
Szakgimnáziuma
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11   
OM azonosító: 203053
Tel: 22/315-012
E-mail cím: titkarsag@jaky.hu
Internet cím: www.jaky.hu
Igazgató: Szabóné Szommer Ildikó

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 

 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
  Fejér Megyei Telephelye
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00
  2016. október. 29  9.00 – 12.00

Nyílt nap: 

 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József  
Szakgimnáziuma 

  8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11  

 Ideje: 2016. november 16. 9:00

  2016. november 30. 9:00

  2016. december 14. 16:00

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium:  
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet  Az 
érettségire való felkészítés keretein belül, szakmai képzés is folyik. A 4. 
év végén szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak meg-
felelő OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez 
kötött ágazati szakképesítés szerezhető.
A nyelvi előkészítő osztály 5+1 éves, az első évben mintegy heti 17 
órában angolt tanulnak tanulóink 

II. Szakközépiskola: 

A választott szakmai képzésre jelentkezni 8  osztály után lehet  A kép-
zés 3 + 2 éves. A szakmai tárgyak mellett közismereti tárgyakat is ta-
nulnak. A 3. év végén szakmai vizsgát tesznek. Sikeres szakmai vizsga 
esetén további 2 éves képzés keretein belül érettségi vizsga megszer-
zésére is van lehetőség.
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III. Felnőttoktatás: 
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 

•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 
•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 
•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 
•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. 

GYES), 
•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piac-

ban nem mutatkozik kereslet, 
•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 

kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább 
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképes-
ségüket 

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképe-
sítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be 
a 25  életévét 

•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). 

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés meg-
szerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Építőipar 

érettségi, OKJ-ban 
szereplő szakképe-
sítés, a 13. évfo-
lyam után 2  OKJ 
szakképesítés (ma-
gasépítő technikus)

- 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

2 Építőipar 

érettségi, OKJ-ban 
szereplő szakképe-
sítés, a 13. évfo-
lyam után 2  OKJ 
szakképesítés (út-
építő és -fenntartó, 
vagy vasútépítő és 
-fenntartó techni-
kus)

- 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

3. Földmérés

érettségi, OKJ-ban 
szereplő szak-
képesítés, a 13. 
évfolyam után 2  
OKJ szakképesítés 
(földmérő, földügyi 
és térinformatika 
technikus)

- 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

4 
Nyelvi előkészítő 
évfolyam angol 
(rendészet és 
közszolgálat)

érettségi, OKJ-ban 
szereplő szak-
képesítés, a 13. 
évfolyam után 2  
OKJ szakképesítés 
(közszolgálati ügy-
intéző)

- 5+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

Érettségire épülő szakképzés

1 Magasépítő 
technikus OKJ 54 582 03 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30. -

2 
Útépítő és –
fenntartó tech-
nikus

OKJ 54 582 05 -
1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30. -

3.
Vasútépítő és 
–fenntartó tech-
nikus

OKJ 54 582 06 -
1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30. -

4 
Informatikai 
rendszerüze-
meltető

OKJ 54 481 06 -
1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30. -

5 
Földmérő, föld-
ügyi és térinfor-
matikai techni-
kus

OKJ 54 581 01 -
1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30. -
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Felvételi: 

A nappali rendszerű osztályainkba felvételivel lehet bejutni. A szóbeli felvételi 
időpontjáról a diákokat levélben tájékoztatjuk. A szóbeli vizsga jellege: elbe-
szélgetés. A pontszámítás módja: az építőipar és a földmérés ágazat esetén 
az általános iskolai 7  év végi és a 8  félévi magyar nyelv, irodalom, matema-
tika, fizika, idegen nyelv érdemjegyei adódnak össze (max. 50 pont). A ren-
dészet ágazaton a fizika helyett a testnevelés tantárgyat vesszük figyelembe. 
A központi felvételi írásbeli (max. 100 pont) és a szóbeli felvételi (max. 50 
pont)  A pontszámok alapján rangsorolunk 

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

III. Felnőttoktatás 

1 Magasépítő 
technikus OKJ 54 582 03 - 2 év érettségi 2017  

06.30. -

2 
Útépítő és 
-fenntartó  
technikus

OKJ 54 582 05 - 2 év érettségi 2017  
06.30. -

3.
Útépítő és 
-fenntartó  
technikus

OKJ 54 582 06 - 2 év érettségi 2017  
06.30. -

4 
Informatikai 
rendszer- 
üzemeltető

OKJ 54 481 06 - 2 év érettségi 2017  
06.30. -

5 
Földmérő, föld-
ügyi és térinfor-
matikai techni-
kus

OKJ 54 581 01 - 2 év érettségi 2017  
06.30. -

jelentkezés feltétele: 

Iskolánk minden szakán kötelező az egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

Iskolánk:

1950-ben alakult, kezdetben útépítő technikum volt. Az 1970-es évektől 
megjelenik a magasépítő képzés az útépítő mellett. Napjaink képzési kínálata 
bővült a földmérés ágazat, a közlekedésépítő, és a rendészet ágazati képzé-
sekkel. Iskolánk jól megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel, de igény 
szerint kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani.
A sportolni vágyók számára sportpályával és tornateremmel is rendelkezünk  
Iskolánkban a diákönkormányzat szervezésében diáknap és egyéb rendezvé-
nyek kerülnek megrendezésre. Technikai felszereltségünk jó, 8 db számító-
gépterem, multimédiás terem, könyvtár olvasóteremmel is segíti a vizsgákra 
való sikeres felkészülést 
Az iskolai szakmai oktatást egyrészt az iskolai tanműhelyekben, szaktanter-
mekben, laboratóriumokban végezzük, másrészt nagyon jó kapcsolatot ápo-
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lunk olyan cégekkel, amelyek külső helyszínt biztosítanak az oktatáshoz, a 
napra kész tudás megszerzése érdekében 
3 éven keresztül pályáztunk és nyertünk a Leonardo illetve az Erasmus 
pályázaton, melynek keretében 47 diákunk utazott Lipcsébe, ahol 3 hetes 
szakmai gyakorlatot végeztek. Ezzel mélyítették nyelvtudásukat, megis-
merték a Németországban folyó szakmai munkát, és ismeretséget szerez-
tek  Ezt nagyon fontosnak tartjuk, ezért minden évben meg fogjuk pályázni, 
ha lehetőség lesz rá.
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Székesfehérvári kodály zoltán általános Iskola, 
Gimnázium és aMI
8000 Székesfehérvár, Béke tér 4 
OM azonosító: 030046
Telefon/fax: 22/500-065; 22/507-317
Email cím: admin@kodaly-szfvar.sulinet.hu
Honlap: www.kodaly-szfvar.sulinet.hu
Igazgató: Kneifel Imre

Pályaválasztási rendezvények (nyílt napok) időpontjai: 
2016. november 16. és 22.
•	 Délelőtt tanítási órák megtekintése a leendő 9. osztályosok számára
•	 17:00 órától tájékoztató az érdeklődő szülők és diákok számára

Induló képzési forma:
A Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában 4 évfolyamos ének-zenei irányultságú gimnázium működik. A 
heti négy ének-zene és két énekkari óra mellett az idegen nyelveket heti 4-5 
órában tanulják diákjaink – az olasz nyelv mindenki számára kötelező, az an-
gol és a német nyelv közül pedig javasoljuk, hogy azt válasszák, amit az általá-
nos iskolában tanultak  Informatikát mind a négy évfolyamon tanulhatnak 
diákjaink. Az internet az osztálytermekben is elérhető. Az emelt óraszámnak 
köszönhetően a kötelező tárgyak mellett sok növendékünk tesz sikeres érettségi 
vizsgát idegen nyelvekből, informatikából és ének-zenéből is. 

A gimnázium énekkarai nagy hagyománnyal rendelkező koncertező együttesek. 
Nemzetközi kórusfesztiválok, versenyek, rádiófelvételek közreműködői. A zenei 
tagozatos gimnazisták közül sokan tanulnak hangszeren is a városi zeneis-
kolában, ez azonban nem feltétele a sikeres felvételi vizsgának 
Érettségizett tanulóink nagy eséllyel felvételiznek óvónő- és tanítóképző főis-
kolákra, valamint a tanárképző főiskolák ének-zene vagy szolfézs tanári, 
karvezető szakára, de a nem zenei pályára készülő tanulóink is nagy számban 
nyernek felvételt bölcsész, jogász, nyelvész, műszaki karokra.
A Kodály Zoltán Gimnáziumban alapfokú művészetoktatás is folyik néptánc, népi 
vonós hangszer, népi ének, drámajáték és grafika-festészet szakon. Ezekre a 
gimnazisták is jelentkezhetnek tehetségük és érdeklődésük szerint. 
A művészeti nevelés és az évfolyamonkénti egy osztály következtében családias 
légkör és diákközpontú szemlélet jellemzi az iskolát 

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók:
A 2017/2018-as tanévben iskolánk egy 4 évfolyamos ének-zenei irányultságú 
gimnáziumi osztályt indít.
A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21. 10:00 óra
A közös írásbeli felvételi vizsga anyaga: anyanyelv (magyar nyelv és irodalom) 
és matematika 
A közös írásbeli felvételi vizsgán kívül szóbeli felvételi vizsgát tartunk ének-ze-
néből.
A sajátos nevelési igényű tanulóknak biztosítjuk a felvételi vizsgán a hosszabb 
felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok 
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során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép, stb.) alkalmazását, szükség 
esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló 
írásbeli beszámolóval történő felváltását.

A szóbeli vizsga időpontja: 2017. február 23. 15.00 óra
    helye:  Székesfehérvár, Béke tér 4  

A szóbeli pótfelvételi vizsga időpontja: 2017  március 02  15 00 óra
A szóbeli vizsga anyaga: lapról olvasás, dallamírás, éneklés, valamint lehetőség 
van a hangszeres tudás bemutatására 

A felvételi vizsgán szerezhető, összesen 100 pont megoszlása:
- hozott pontok: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények alap-

ján maximálisan 25 pont
- szerzett pontok: a közös írásbeli anyanyelv és matematika, valamint az 

ének-zene szóbeli felvételi eredmények alapján 25-25-25 pont, össz-
esen maximálisan 75 pont 

- 
Felvételi előkészítő: Az érdeklődők számára magyar nyelv és irodalom, matem-
atika és ének-zene tantárgyból felvételi előkészítő foglalkozásokat szervez az 
iskola. Az előkészítő foglalkozások időpontja: 2016. december 09., 2017. január 
06. és 13. 15:00 óra. Az előkészítőről és az iskola működéséről bővebb in-
formációt az iskola nyílt napján és honlapunkon (www.kodaly-szfvar.sulinet.hu) 
kaphatnak a jelentkezők.
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Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
8000 Székesfehérvár, Budai út 45  
OM azonosító: 203053 / 004
Tel: 22/514-040 | 70/1986-466
E-mail cím: iskolatitkar@gr-szechenyi.hu
Internet cím: www.gr-szechenyi.hu | www.
szechenyionline hu 
Igazgató: Dominó Csaba
Pályaválasztási felelős: Poór Mária igazgatóhelyettes

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 
 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei 
  Telephelye 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00
  2016. október. 29  9.00 – 12.00

 Nyílt nap:
 Helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 8000 Székesfehérvár, Budai út 45 

 Ideje: 2016. november 16. 15:00-18:00 

  2016. november 30. 15:00-18:00

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium:
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet  Az 
érettségire való felkészítés keretein belül, szakmai képzés is folyik. A 4. 
év végén szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak meg-
felelő OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez 
kötött ágazati szakképesítés szerezhető.
Magyar-Angol két tanítási nyelvű képzés 1+4+1 éves, jelentkezni 8 
osztály befejezése után lehet. Az érettségire való felkészítés keretein 
belül, szakmai képzés is folyik  A 5  év végén szakmai érettségit kell 
tenni, valamint két nyelvű, angol felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű 
érettségi bizonyítványt szerezhet, ezáltal az adott ágazatnak megfelelő 
OKJ szakképesítés, majd az 6. év végén érettségi végzettséghez kötött 
ágazati szakképesítés szerezhető.
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II. Felnőttoktatás: 
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 

•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 
•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 
•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 
•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. 

GYES), 
•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piac-

ban nem mutatkozik kereslet, 
•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 

kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább 
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképes-
ségüket 

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképe-
sítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be 
a 25  életévét 

•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles).

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés meg-
szerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.



80

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Képzési 
költség 
(ezer 
Ft)

megnevezése
kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 GÉPÉSZET (411) érettségi - 4+1 8  általá-
nos 2016.12.09 -

2 GÉPÉSZET (412) érettségi - 4+1 8  általá-
nos 2016.12.09 -

3. INFORMATIKA 
(414) érettségi - 4+1 8  általá-

nos 2016.12.09 -

4 INFORMATIKA 
(414) érettségi - 4+1 8  általá-

nos 2016.12.09 -

5 
Két tanítási nyel-
vű INFORMATIKA 
(415)

érettségi - 5+1 8  általá-
nos 2016.12.09 -

6. ELEKTRONIKA 
(413) érettségi - 4+1 8  általá-

nos 2016.12.09 -

Érettségire épülő szakképzés 

1 
GÉPGYÁRTÁS-
TECHNOLÓGIAI 
TECHIKUS

OKJ 
54 521 03 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
08 25 -

2 
GÉPGYÁRTÁS-
TECHNOLÓGIAI 
TECHNIKUS

OKJ 
54 521 03 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017 08 25 -

3. MECHATRONIKAI 
TECHNIKUS

OKJ 
54 523 04 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017 08 25 -

4 ELEKTRONIKAI 
TECHNIKUS

OKJ 
54 523 02 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017 08 25 -

5 
INFORMATIKAI 
RENDSZERÜZE-
MELTETŐ

OKJ 
54 481 06 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017 08 25 -

6. CAD-CAM INFOR-
MATIKUS

OKJ 54 
481 01 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017 08 25 -

Felvételi: 

•	 A 411-es, 412-es, 413-as, 414-es kódszámú szakokon a jelentkezés felté-
tele a közös írásbeli felvételi vizsgán való részvétel.

•	 A 411-es, 412-es, 413-as, 414-es kódszámú osztályokban a felvételi pon-
tok számítása: 

•	 A hetedik év végi, nyolcadik félévi irodalom, magyar nyelv, történe-
lem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia és informatika/technika 
tárgyak tantárgyi eredményeiből hozott pontként maximum 80 pont 
szerezhető.  A tantárgyak eredményeit súlyozzuk. (A tantárgyakat 
a következő szorzókkal vesszük figyelembe: magyar nyelv:0,8; ma-
gyar irodalom:1,23; idegen nyelv:1,2; történelem:1,2; matemati-
ka:1,24; fizika:0,8; kémia:0,76; technika/informatika 0,77.)
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•	 A közös írásbeli felvételi vizsgán elért eredmények, mellyel maximum 100 
pont szerezhető.

•	 A 411-es, 412-es és a 413-as kódszámú osztályokban orvosi pályaalkal-
massági vizsgálat szükséges 

•	 A 415-ös kódszámú szakon a jelentkezés feltétele a közös írásbeli felvételi 
vizsgán való részvétel 

•	 A 415-ös kódszámú két tanítási nyelvű osztályba jelentkezők felvételi 
pontjainak számítása:

•	 A hetedik év végi, nyolcadik félévi irodalom, magyar nyelv, történelem, 
idegen nyelv, matematika, fizika, kémia és informatika/technika tárgyak 
tantárgyi eredményeiből hozott pontként maximum 80 pont szerezhető.  A 
tantárgyak eredményeit súlyozzuk. (A tantárgyakat a következő szorzók-
kal vesszük figyelembe: magyar nyelv:0,8; magyar irodalom:1,23; ide-
gen nyelv:1,2; történelem:1,2; matematika:1,24; fizika:0,8; kémia:0,76; 
technika/informatika 0,77 )

•	 A közös írásbeli felvételi vizsgán elért eredmények, mellyel maximum 100 
pont szerezhető.

•	 A szóbeli elbeszélgetésre maximum 20 pont kapható 

•	 A közös írásbeli felvételi vizsga jelentkezési határideje: 2016. december 9.

•	 A közös írásbeli felvételi vizsga ideje: 2017. január 21. (szombat) 1000 

•	 Az írásbeli pótfelvételi időpontja: 2017. január 26. (csütörtök) 1400 

•	 Szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontja: 2017. március 1. (szerda) 1500

         2017. március 3. (péntek) 1500

•	 Szóbeli (pót-) felvételi elbeszélgetés időpontja: 2017. március 8. (szerda) 
1500

•	 A 415-ös kódszámú osztályba jelentkezett tanulókat a szóbeli elbeszélge-
tés idejéről és besorolásáról írásban értesítjük.

•	 Az ideiglenes felvételi jegyzékek az iskola (8000 Székesfehérvár, Budai út 
45.) I. épületének földszinti hirdetőtábláján és az iskola honlapján tekint-
hetők meg.

•	 Az ideiglenes rangsorokat a tanulók Oktatási Azonosító számával készítjük 
el 

•	 A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rang-
sor elkészítésénél előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, akinek a lakóhe-
lye, ennek hiányában tartózkodási helye Székesfehérvár 

•	 A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók részére az írásbeli felvételi vizsgán biztosítjuk 
az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számító-
gép stb.) alkalmazását, szükség esetén a hosszabb felkészülési időt. Az 
erre vonatkozó szülői kérelmeket és szakértői véleményeket mellékelve 
kérjük, csatolják a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz.
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Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

II. Felnőttoktatás 

1 GÉPI FORGÁCSOLÓ OKJ 34 521 
03 - 2 év 8  általá-

nos 2017 08 25 -

2 CNC GÉPKEZELŐ OKJ 35 521 
01 - 2 év

gépi for-
gácsoló 
vagy 
gépgyár-
tástech-
nológia 
technikus 
végzett-
ség

2017 08 25 -

3.
GÉPGYÁRTÁSTECH-
NOLÓGIAI TECHNI-
KUS

OKJ 54 521 
03 - 1 vagy 

2 év érettségi 2017 08 25 -

4 MECHATRONIKAI 
TECHNIKUS

OKJ 54 523 
04 - 1 vagy 

2 év érettségi 2017 08 25 -

5 ELEKTRONIKAI 
TECHNIKUS

OKJ 54 523 
02 - 1 vagy 

2 év érettségi 2017 08 25 -

6.
INFORMATIKAI 
RENDSZERÜZEMEL-
TETŐ

OKJ 54 481 
06 - 1 vagy 

2 év érettségi 2017 08 25 -

7 CAD-CAM INFORMA-
TIKUS

OKJ 54 481 
01 - 1 vagy 

2 év érettségi 2017 08 25 -

jelentkezés feltétele:

•	 A 411-es, 412-es, 413-as, 414-es kódszámú szakokon a jelentkezés felté-
tele a közös írásbeli felvételi vizsgán való részvétel.

•	 A 411-es, 412-es és a 413-as kódszámú osztályokban orvosi pályaalkal-
massági vizsgálat szükséges 

•	 A 415-ös kódszámú szakon a jelentkezés feltétele a közös írásbeli felvételi 
vizsgán való részvétel 

•	 A 415-ös két tanítási nyelvű informatika szakon a közös írásbeli felvételi 
vizsgán túl szóbeli elbeszélgetésen is részt vesz a tanuló az általános isko-
lában tanult idegen nyelven (angol vagy német nyelv) 

Iskolánk:

Iskolánk több mint 75 éve képez a kor követelményeinek megfelelő szakembe-
reket gépészeti, elektronikai, valamint informatikai szakmacsoportokban  Ez-
alatt az idő alatt történt számtalan esemény, és kihívás emlékét őrzi az ősfás 
park mögött emelkedő patinás épület, melynek ódon falu tantermei, olajszagot 
árasztó műhelyei és számítástechnika laborjai egyszerre jelképezik a múltat, és 
a haladást jelentő jövőt.
Az intézmény alapfeladatának a szakirányú továbbtanulásra való felkészítést és 
szilárd szakmai alapismeretek elsajátíttatását tekinti.
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A komoly szakmai tanulmányok mellett fontosnak tartjuk a diákélet színessé 
tételét is. Hagyományteremtő céllal a közelmúltban a belépő új 9.-es osztályok 
már a nyár végén megismerhetik kötetlenebb formában iskolájukat, tanáraikat 
és a felsőbb évfolyamokat a gólyanap alkalmával. A diákönkormányzat számos 
színes programot szervez a tanév során heti rendszerességgel pl. sportverse-
nyek, vetélkedők, műsorok, sulirádió, újság. DÖK napunk minden évben nagy 
sikert arat, a szerteágazó programoknak köszönhetően. Iskolánk diákjai részt 
vesznek a Fejér Megyei Hírlap SÉTA rovatának szerkesztésében, íróként vagy 
fotósként. Diákszínpadunk is büszkélkedhet sikerekkel, mellyel a Szakgimná-
ziumok közül egyedüliként veszünk részt immár 4  alkalommal a Vörösmarty 
Színház és Székesfehérvár által meghirdetett színházi versenyen, melyen min-
den évben díjakat is nyertek. Tehetséges diákszínészeink közül vannak, akiket a 
Vörösmarty Színház színészként is alkalmaz előadásaiban. 
A sport is kiemelt szerepet játszik az iskola életében kézilabda, labdarúgás, fut-
sal, atlétika területén is büszkélkedhetünk Országos eredményekkel  A tavalyi 
tanévben az Országból egyedüliként a Diákolimpián elért eredményünk alapján 
iskolánk csapata jutott ki a horvátországi Porecbe a Futsal Világbajnokságra, és 
így az Országot, Városunkat és az Iskolát képviselték. 
A tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk, szakörökkel és emelt szin-
tű szakmai és közismereti órákkal segítjük diákjaink fejlődését. Ennek köszön-
hetően gépészet, elektronika és informatika területén is szépen szerepelnek a 
versenyeken  Az AUDI Kreaktivity versenyen minden évben eredményesen sze-
repelnek tanítványaink. Részt veszünk a különböző robotépítő versenyeken is, 
melyek során a kreatív ötletek mellett az egyetemekkel és egyéb szervezetekkel 
való kapcsolatainkat is tovább mélyíthetjük. 
A tanulók szakmai fejlődését szolgálja az idegen nyelvterületen szerzett tapasz-
talat is, ennek okán kiemelt feladatnak tekintjük az ERASMUS + programban 
való részvételünket, melyre az idei tanévben pályázunk, így terveink szerint a 
pályázatban részt vevő tanulók akár a nyári szakmai gyakorlatukat is teljesíthe-
tik az Európai Unió valamely országában 
A 2015/2016. tanévtől a Pécsi Tudományegyetem ECL nyelvvizsgahelye lettünk, 
így a tanulók saját iskolájukban tehetik le nyelvvizsgájukat. 

Várjuk azon tanulók jelentkezését, akik stabil tudást biztosító és közben élmé-
nyekben gazdag diákévekre vágynak 
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Tagozatkód 4100
Osztály 4 évfolyamos, „az általános” kerettantervre épülő gimnáziu-

mi osztály emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból
Felvehető tanulók száma 34 fő
Oktatott idegen nyelv Az  első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen 

nyelv a német nyelv 
Csoportbontásban tanult tan-
tárgy

matematika, angol és német  nyelv, informatika

Tagozatkód 4200
Osztály 4 évfolyamos, az „általános” kerettantervre épülő gimnáziu-

mi osztály emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból
Felvehető tanulók száma 34 fő
Oktatott idegen nyelv Az  első idegen nyelv a német nyelv, a másik idegen nyelv 

az angol 
Csoportbontásban tanult tan-
tárgy

matematika, angol és német  nyelv, informatika

Tagozatkód 5100
Osztály 1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből 

+ 4 évfolyamos, az „általános” kerettantervre épülő gim-
náziumi osztály emelt szintű angol nyelvi oktatással. Emelt 
szintű oktatás angol nyelv tantárgyból, 
reál: matematika - fizika  irányultság

Felvehető tanulók száma 17 fő
Oktatott idegen nyelv Az első idegen nyelv az angol nyelv, a másik idegen nyelv a 

német nyelv 
Tagozatkód 5200
Osztály 1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből 

+ 4 évfolyamos,  az „általános” kerettantervre épülő gim-
náziumi osztály emelt szintű angol nyelvi oktatással. Emelt 
szintű oktatás angol nyelv tantárgyból, 
reál: kémia-biológia irányultság

Felvehető tanulók száma 17 fő

Oktatott idegen nyelv Az első idegen nyelv az angol nyelv, a másik idegen nyelv a 
német nyelv 

Csoportbontásban tanult tan-
tárgy

matematika, angol és német  nyelv, informatika, fizika, ké-
mia, biológia

Tagozatkód 6000
Osztály Hat évfolyamos, az ”általános” kerettantervre épülő gimná-

ziumi osztály. Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból.
Felvehető tanulók száma 34

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5. 
OM azonosító: 030183
Tel: 22/311-067 
E-mail cím: toparti@toparti-szfvar.sulinet.hu
Honlap: www.toparti-szfvar.sulinet.hu
Igazgató: Dr. Vizi László Tamásné
Pályaválasztási felelős: Koltai Judit igh.  
és Guszlevné Tóth Katalin igh 
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Oktatott idegen nyelv A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 
nyelv, a második idegen nyelv a 9. évfolyamtól a német 
nyelv 

Felvételi követelmény a gim-
náziumi osztályokba

A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott 
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett 
írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai feladatlapok 
eredményei  

Felvételi pontszámítás módja A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 10 
pont) és a szerzett (50 %, maximum 10 pont) pontok ösz-
szege adja 
A hozott pontok: 
tanulmányi eredmény: az előző évfolyam év végi és a 
2016/2017. tanév félévi érdemjegyek átlagának összege. 
Az átlagok kiszámításához a következő tantárgyakat vesz-
szük alapul: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, 
matematika, tanult idegen nyelv 
A szerzett pontok: 
a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsgán 
elért pontszámok tized része 
Tehát, a maximálisan megszerezhető pontszám: 20 pont.

Tagozatkód 1100
Szakmacsoport Művészet, közművelődés, kommunikáció
Tervezett szakmai kimenet 4 év elvégzése után komplex szakmai érettségi vizsga, kép-

ző- és iparművészeti program- és projektszervező képesí-
tés 
+1 év szakképző évfolyam elvégzése után tervezett kime-
net a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ- ben meg-
határozottak szerint: grafikus szakképesítés megszerzése.

Osztály Grafikus tanszak - 1/3 szakgimnáziumi osztály 
Négy évfolyamos, szakgimnáziumi közismereti és szakkép-
zési kerettantervre épülő párhuzamos művészeti oktatás.

Felvehető tanulók száma 10 fő
Tagozatkód 1200
Szakmacsoport Művészet, közművelődés, kommunikáció

Tervezett szakmai kimenet 4 év elvégzése után komplex szakmai érettségi vizsga, kép-
ző- és iparművészeti program- és projektszervező képesí-
tés 
+1 év szakképző évfolyam elvégzése után tervezett kime-
net a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ- ben meg-
határozottak szerint: kerámiaműves szakképesítés meg-
szerzése 

Osztály Kerámiaműves tanszak - 1/3 szakgimnáziumi osztály 
Négy évfolyamos, szakgimnáziumi közismereti és szakkép-
zési kerettantervre épülő párhuzamos művészeti oktatás.

Felvehető tanulók száma 9 fő
Tagozatkód 1300
Szakmacsoport Művészet, közművelődés, kommunikáció
Tervezett szakmai kimenet 4 év elvégzése után komplex szakmai érettségi vizsga, kép-

ző- és iparművészeti program- és projektszervező képesí-
tés 
+1 év szakképző évfolyam elvégzése után tervezett kime-
net a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ- ben meg-
határozottak szerint: textilműves szakképesítés megszerzé-
se 

Osztály Textilműves tanszak - 1/3 szakgimnáziumi osztály 
Négy évfolyamos, szakgimnáziumi közismereti és szakkép-
zési kerettantervre épülő párhuzamos művészeti oktatás.

Felvehető tanulók száma 9 fő
Oktatott idegen nyelv a 
szakgimnáziumi osztályban

angol nyelv
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Csoportbontásban tanult tan-
tárgy a szakgimnáziumi osz-
tályban

matematika, angol nyelv, informatika, rajz –festés - mintá-
zás, szakmai elmélet és gyakorlat

Felvételi követelmény a 
szakgimnáziumi osztályba

Mindhárom tanszakon a központi közös írásbeli vizsga tel-
jesítése és az alkalmasság vizsgálatán való megfelelt mi-
nősítés. Egészségügyi pályaalkalmassági vizsgálaton való 
megfelelés 
A felvételi alkalmassági vizsgálat feladatai: 
Tanulmányrajz ceruzával: tárgyábrázolás-csendélet (kom-
petenciák: tér és formaérzék vizsgálata),
A csendélet színes technikával (kompetenciák: színérzék, 
kompozíciós készség, kreativitás vizsgálata),
emberi alak mozdulattanulmánya - kroki (kompetenciák: 
arányosság, szerkezetesség vizsgálata) 
A felvételi alkalmassági vizsga időpontja:  2017. február 
18. – szombat 10.00 óra. Helye: Tóparti Gimnázium és Mű-
vészeti Szakgimnázium
Igazolt, indokolt távollét esetén pótfelvételi alkalmassági 
vizsga tehető.
A pótfelvételi alkalmassági vizsgálat időpontja: 
2017  február 22  – szerda 14 00 óra 

Felvételi pontszámítás módja A hozott pontok: a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik 
évfolyam félévi érdemjegyeinek átlaga a következő tantár-
gyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, ma-
tematika, idegen nyelv. Így maximum 10 pont szerezhető. 
Szerzett pontok: A központi írásbeli felvételi vizsga eredmé-
nyéből képzett jegyek összege, maximum 10 pont. A hozott 
és szerzett pontok összege maximálisan 20 pont lehet  

Tanórán kívüli lehetőség isko-
lánkban

Latin, orosz és francia nyelv tanulása, irodalmi színpad, 
versmondó kör, énekkar, tantárgyi szakkörök, iskolaújság, 
iskolarádió, tömegsport lehetőségek

Nyílt nap A 6. osztályosoknak és szüleiknek:
2016. november 14. (hétfő) 15.00 óra
A 8. osztályosoknak és szüleiknek:
2016. november 15. (kedd)
9 órától 11 óráig és 15 órától 17 óráig
2016. november 16. (szerda)
9 órától 11 óráig és 15 órától 17 óráig

A  központi  írásbeli felvételi 
vizsgára jelentkezés  határide-
je:
A központi írásbeli  felvételi  
vizsga ideje  a választott in-
tézményben:

2016. december 9. péntek

2017  január 21  szombat  10 00 óra

A középfokú iskolákba jelent-
kező tanulók jelentkezési lap-
jának a középiskolába történő 
beérkezési határideje:

2017  február 15 
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat 
a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát 
pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba 
történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti 
a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 
Hivatalnak )

Az osztályokról részletes tájékoztató a honlapunkon található: www.toparti-szfvar.sulinet.hu.
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Székesfehérvári SzC Váci Mihály Ipari  
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
kollégiuma
8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 
OM azonosító: 203053
Tel: 22/315-514, 502-448
E-mail cím: vacinfo@vacim-szfvar.sulinet.hu
Internet cím: www.vaci.hu
Igazgató: Gróf Valéria 
Pályaválasztási felelős: Kelemen Tamásné  
(22) 315-514/2906

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 

 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
  Fejér Megyei Telephelye
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00
  2016. október. 29  9.00 – 12.00

Nyílt nap: 

 Helye: Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnáziuma,  
  Szakközépiskolája és Kollégiuma     

  8000 Székesfehérvár, Berényi út 105

 Ideje: 2016. december 07. 8.00-13.00

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium:  
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8  osztály befejezése után lehet, au-
tószerelő vagy autóelektronikai műszerész szakmára. Az érettségire 
való felkészítés keretein belül, szakmai képzés is folyik. A 4. év végén 
szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak megfelelő OKJ 
szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez kötött ága-
zati szakképesítés szerezhető.

II. Szakközépiskola: 

A választott szakmai képzésre jelentkezni 8  osztály után lehet  A kép-
zés 3 + 2 éves. A szakmai tárgyak mellett közismereti tárgyakat is ta-
nulnak. A 3. év végén szakmai vizsgát tesznek. Sikeres szakmai vizsga 
esetén további 2 éves képzés keretein belül érettségi vizsga megszer-
zésére is van lehetőség. A gépi forgácsoló szakma után 1 év alatt CNC 
gépkezelő szakmai végzettség szerezhető.
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III. Felnőttoktatás: 
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 

•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 
•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 
•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 
•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. 

GYES), 
•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piac-

ban nem mutatkozik kereslet, 
•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 

kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább 
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképes-
ségüket 

A felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképe-
sítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be 
a 25  életévét 

•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). 

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés meg-
szerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés 

1 Közlekedés gé-
pész  

érettségi +  
autószerelő 
szakma 

- 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

2 Közlekedés gé-
pész  

érettségi + 
autóelektroni-
kai műszerész 
szakma 

- 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

 Érettségire épülő szakképzés

1 Autótechnikus OKJ 55 525 01 - 1 év

autósze-
re-lő vagy 
autóe-
lek-troni-
kai mű-
szerész 
szakma

2017  
06.30. -

2 CNC gépkezelő OKJ 35 521 01 - 1 év

gépi for-
gácsoló 
vagy  
gép-
gyár-tás-
tech-
no-lógiai 
technikus 
szakma

2017  
06.30. -

3. Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03 - 2 év
befejezett 
10  szak-
középis-
kola

2017  
06.30. -

4 Hegesztő OKJ 34 521 06 - 2 év
befejezett 
10  szak-
középis-
kola

2017  
06.30. -

5 Szerszámkészítő OKJ 34 521 10 - 2 év
befeje-
zett 10  
szakközép 
iskola

2017  
06.30. -

6. Autószerelő OKJ 54 525 02 -
1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30.

7 Autóelektronikai 
műszerész

OKJ 54 525 01
-

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017  
06.30.

II  Szakközépiskola 

1 Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03 - 3+2 év  8 általá-
nos

2017  
02 15 -

2 Ipari gépész OKJ 34 521 04 3+2 év  8 általá-
nos

2017  
02 15 
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Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

3. Hegesztő OKJ 34 521 06 3+2 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 

4 Épület- és szer-
kezetlakatos 

OKJ 34 582 03 3+2 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 

5 Szerszámkészítő OKJ 34 521 10 3+2 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 

6. Járműfényező OKJ 34 525 03 3+2 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 

7 Karosszérialaka-
tos 

OKJ 34 525 06 3+2 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 

Felvételi: 
Felvételi nincsen, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai ered-
ményeik alapján rangsoroljuk 
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor 
elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanu-
lót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található  
Ezeken felül az azonos összpontszámot elért jelentkezők esetén a rangsort 
a jobb matematika, fizika hozott pontszám adja. Ezek a szempontok egyben 
elsődlegességi sorrendet is jelentenek.
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követel-
ményeknek való megfelelés 
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Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

III. Felnőttoktatás 

1 
Szakiskolát vég-
zettek Középis-
kolája

nappali rend-
szerű felnőtt 
oktatás  

2 év
szakmai 
végzett-
ség 

2017  
08 22 -

2 
Szakiskolát vég-
zettek Középis-
kolája

esti rendszerű 
felnőtt oktatás  2 év

szakmai 
végzett-
ség

2017  
08 22 -

3. CNC gépkezelő
OKJ 35 521 01
esti rendszerű 
felnőtt oktatás  

- 1 év

gépi for-
gácsoló 
vagy  
gépgyár-
tástech-
nológiai 
technikus 
szakma 

2017  
08 22 -

4 Hegesztő
OKJ 34 521 06 
esti rendszerű 
felnőtt oktatás  

- 2 év
8  
általános

2017  
08 22 -

5 Gépi forgácsoló
OKJ 34 521 03 
esti rendszerű 
felnőtt oktatás  

- 2 év
8  
általános

2017  
08 22 -

jelentkezés feltétele: 

A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követel-
ményeknek való megfelelés 

Iskolánk:

Iskolánk, a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma gépészeti és közlekedési szakmák oktatásában a 
munkaerőpiac igényeihez igazodó rugalmas iskolaszerkezetben valósítja meg 
képzési feladatát. Intézményünk sokszínűségét az oktatott szakmák mellett 
különböző tagozatai is bizonyítják. 

1970. szeptember 5-én adták át a négyszintes iskolaépületet, a kollégiumi 
szárnyat, a tornatermet és a tanműhely épületét. Jól felkészült, komoly neve-
lési tapasztalatokkal rendelkező pedagógusok tanítják, oktatják diákjainkat.

A 100 fős, családias hangulatú kollégiumunkban nevelőtanárok segítik a diá-
kok tanulmányi munkáját, a szabadidő hasznos eltöltését, kapcsolatot tartva 
a tanárokkal és a szülőkkel. Klubszoba, számítógépterem, könyvtár, kondite-
rem, közös színház-, mozi látogatás, sportolási lehetőség és vidám progra-
mok teszik változatossá a kollégiumi életet 

Iskolánkban élénk sport tevékenység folyik  Jól felszerelt tornaterem, az ud-
varon kézi-, kosárlabda-, és futballpálya biztosítja a sportolási lehetőségeket.

Diákjaink idegen nyelvként a német vagy az angol nyelv tanulását választ-
hatják, figyelemmel az általános iskolában tanult nyelvre.
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Az 1700 m2 alapterületű tanműhely 14 oktatóterme a legkorszerűbb technikai 
eszközökkel rendelkezik. A CNC kabinetben több eszterga- és marógép, va-
lamint a programozást segítő számítógépes szoftver található. Anyagvizsgáló 
labor, mérőterem, fényező, hegesztő műhely is helyet kapott a tanműhelyi 
épületszárnyban. Az autószerelő műhelyekben korszerű oktató- és diagnosz-
tikai berendezések, eszközök biztosítják az autószerelő tanulók gyakorlati 
képzését 

2016. év szeptemberétől szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzés kereté-
ben nyílt lehetőség a szakmák elsajátítására. 

A nyolcadik osztályra épülő 3+2  évfolyamos szakközépiskola, amely az álta-
lános műveltséget megalapozó tananyag mellett a gépi forgácsoló, ipari gé-
pész, hegesztő, épület-és szerkezetlakatos, szerszámkészítő, járműfényező 
és karosszérialakatos szakma megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakor-
lati tudást biztosítja. A tanulók a szakmai vizsga letétele után további 2 év 
alatt érettségi vizsgára készülnek fel  A képzés ideje alatt több szakmában is 
a tanulók tanulmányi eredménytől függően 10000 - 35000 Ft havi tanulmányi 
ösztöndíjban részesülnek. Részletek az iskola honlapján olvashatók. 

A szakgimnáziumban tanulók szakmai tantárgyból is érettségi vizsgát tesz-
nek. Az érettségi bizonyítvány meghatározott munkakör betöltésére jogosít, 
továbbá a diákok 1 év alatt autószerelő illetve autóelektronikai műszerész 
szakmát szerezhetnek  

Mindkét iskolatípusban a felsőbb évfolyamba lépés feltétele a szakmánként 
változó időtartamú, nyáron letöltendő összefüggő szakmai gyakorlat teljesí-
tése 

Kollégiumi elhelyezés az iskola saját kollégiumában biztosított.
Hiányszakmák tanulása esetén a szakképzés ideje alatt a tanulók tanulmányi 
eredménytől függően havonta 10 000-35 000 Forint szakképzési ösztöndíj-
ban részesülnek  

A 2017/2018-as tanévben a Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslattétele 
alapján várható hiányszakmáink: gépi forgácsoló, szerszámkészítő, hegesz-
tő, ipari gépész, épület- és szerkezetlakatos.
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Székesfehérvári SzC Fejér Megyei
Vajda jános Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
2060 Bicske, Kossuth tér 3. 
OM azonosító: 030200
Tel: 22/350-799
E-mail cím: titkarsag.vajda@outlook.hu
Internet cím: http://www.vajdaj-bicske.sulinet.hu
Igazgató: Butola Zoltán

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 
        Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei  
  Telephelye 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00

  2016. október. 29  9.00 – 12.00
Nyílt nap: 
 Helye: Székesfehérvári SZC Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és 

Szakgimnáziuma 2060 Bicske, Kossuth tér 3

        Ideje: 2016. november 18. 9 óra 
2016. december 1. 9 óra

Induló (tervezett) osztályok, képzési formák:

I. Gimnázium – emelt idegen nyelvi óraszámmal

Négy éves érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulásra felkészítő ok-
tatás. Olyan 8. osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik a későb-
bi felsőfokú továbbtanulást (egyetem, főiskola) tűzik ki célul, s ennek 
megfelelő érdemjegyekkel (jeles, jó) rendelkeznek az általános iskola 
utolsó két évfolyamán az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és iroda-
lom, matematika, történelem, idegen nyelv  Az osztályba felvételivel 
lehet bejutni. A négy év alatt magas szintű elméleti oktatásban része-
sülnek a tanulók  Két idegen nyelv – iskolánkban angol és német – ta-
nulása kötelező. Az oktatás érettségivel zárul, amely valamennyi hazai 
és számos külföldi egyetemre való jelentkezésre jogosít.

II. Szakgimnázium: kereskedelem szakirány

A képzés 4+1 éves, 8  osztályos tanulók jelentkezését várjuk  Az érett-
ségire való felkészítés keretein belül szakmai képzés is folyik. A 4. év 
végén szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak megfe-
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lelő OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez 
kötött ágazati szakképesítés szerezhető. Egy idegen nyelv (választ-
ható angol vagy német) tanulása kötelező. A kereskedelem szakirá-
nyú szakgimnáziumi osztályba a 7  tanév végi és 8  félévi tanulmányi 
eredmény alapján lehet bejutni  

III. Szakközépiskola

1. eladó

2. húsipari termékgyártó

A választott szakmai képzésre 8  osztályos tanulók jelentkezését vár-
juk. A képzés 3 + 2 éves. A szakmai tárgyak mellett közismereti tár-
gyakat is tanulnak. A 3. év végén szakmai vizsgát tesznek. Sikeres 
szakmai vizsga esetén további 2 éves képzés keretein belül érettségi 
vizsga megszerzésére is van lehetőség. Az osztályba a 7  tanév végi és 
8  félévi tanulmányi eredmény alapján lehet bejutni  Egy idegen nyelv 
(választható angol vagy német) tanulása kötelező.

IV. Felnőttoktatás

A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 

•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 

•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 

•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 

•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 

•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 

•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. 
GYES), 

•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piac-
ban nem mutatkozik kereslet, 

•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 
kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább 
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképes-
ségüket 

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakké-
pesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti 
be a 25  életévét 
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•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). 

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés meg-
szerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

érettségi utáni szakképzés

 1. kereskedelem szakirány

A két éves képzésre bármelyik középiskolában szerzett érettségi bizo-
nyítvány birtokában lehet jelentkezni. A diákok kizárólag szakmai elmé-
leti tantárgyakat tanulnak, illetve szakmai gyakorlaton vesznek részt  

 2. logisztika szakirány

Az egy éves képzésre szakirányú érettségi bizonyítvány birtokában le-
het jelentkezni 

Szakiskolát végzettek középiskolája

 3. nappali

A kétéves oktatásra bármelyik iskolarendszerű képzésben szerzett OKJ 
bizonyítvány birtokában lehet jelentkezni 23 éves korig. A diákok kizá-
rólag közismereti tantárgyakat tanulnak 

 4. levelező

A kétéves oktatásra bármelyik iskolarendszerű képzésben szerzett OKJ 
bizonyítvány birtokában lehet jelentkezni, korhatár nélkül. A diákok ki-
zárólag közismereti tantárgyakat tanulnak  Az oktatás csak szombati 
napokon folyik 
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Iskolarendszerű oktatás/képzés:

Ssz 

Az oktatás/képzés jellemzői Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama
feltételei határ-

idejeÓra hónap/
év

I  Gimnáziumi oktatás

1 Gimnázium érettségi - 4 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

II  Szakgimnáziumi képzés

1 Kereskedő érettségi - 4+1 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

III. Felnőttoktatás

1 
Szakiskolát végzet-
tek középiskolája 
nappali

érettségi - 2 év szakmai 
vizsga

2017  
06.30. -

2 
Szakiskolát végzet-
tek középiskolája 
levelező

érettségi - 2 év szakmai 
vizsga

2017  
06.30. -

3. Kereskedő OKJ 54 341 01 - 2 év érettségi 2017  
06.30. -

4 
Logisztikai és
szállítmányozási 
ügyintéző

OKJ 54 841 11 - 1 év szakmai 
érettségi

2017  
06.30.

IV  Szakközépiskola

1 Eladó OKJ 34 341 01 - 3+2 év 8 általá-
nos

2017  
02 15 -

2 Húsipari
termékgyártó OKJ 34 541 03 - 3+2 év 8 általá-

nos
2017  
02 15 

Felvételi: 
A gimnáziumi osztályba felvételivel lehet bejutni. A központi felvételi írás-
belit nálunk is megírhatják a tanulók. A szóbeli felvételi időpontjáról a diá-
kokat levélben tájékoztatjuk. A szóbeli vizsga jellege: elbeszélgetés. A pont-
számítás módja: az általános iskolai 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv érdemjegyei adódnak össze 
(max. 50 pont). A központi felvételi írásbeli (max. 100 pont) és a szóbeli fel-
vételi (max  50 pont)  A pontszámok alapján rangsorolunk 

a szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokba az általános iskolai 
7  év végi és a 8  félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv érdemjegyeit adjuk össze (max  50 pont)  A pontszámok alap-
ján rangsorolunk 

Iskolánk:
Intézményünk Bicskén, a város központjában helyezkedik el. 1952 óta több 
ezren végeztek gimnáziumunkban és szakközépiskolai osztályainkban 
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Arra törekszünk, hogy a helyi közösségnek, azaz Bicske Város és vonzás-
körzete tanulni vágyó középiskolás- és akár felnőttkorú lakosainak érdemi 
beiskolázási kínálatot ajánljunk. Családias légkörben folyik az oktatás, kép-
zés pedagógusaink – ellentétben számos ún  mammutiskolával – oda tud-
nak figyelni minden diákra. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy kiemelkedő 
tanulóink szárnyakat is kapjanak, s mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy elérjék céljaikat, persze, ha maguk is megteszik a dolgukat  Fontosnak 
tartjuk a felzárkóztatást, minden törekvő diákunk megkapja a szükséges se-
gítséget.

A szakmai oktatás elméleti óráit iskolánkban, gyakorlati foglalkozásait – a ma 
már elvárt duális képzés jegyében – olyan cégeknél végezzük (pl.: SPAR, Tes-
co, CBA), amelyek külső helyszínt biztosítanak a valódi gyakorlati ismeretek, 
készségek megszerzéséhez 

Sportpályáink és tornatermünk lehetőséget teremt az egészséges életmód 
fizikai feltételeinek biztosítására. Szaktantermeink, laborjaink megfelelő fel-
szereltséggel várják tanulóinkat  Számos verseny, diáknap, osztálykirándu-
lás, testvériskolai találkozó, projekt stb. színesíti az iskola hétköznapjait.
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Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája
8004 Székesfehérvár, Balatoni út 143. 
OM azonosító: 203053
Tel: 22/314-104
E-mail cím: vorosmarty@mail.datatrans.hu
Internet cím: www.vorosmarty.hu
Tagintézmény vezető: Szépné Holczer Piroska

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai

 

Pályaválasztási kiállítás: 
 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
  Fejér Megyei Telephelye
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.
 Ideje: 2016. október 28.  9.00 – 16.00
  2016. október. 29  9.00 – 12.00
Nyílt nap:
         Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vörösmarty Mihály Ipari  
  Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
  8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
 Ideje: 2016. november 23. 9.00 óra
 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vörösmarty Mihály Ipari  
  Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
  8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
 Ideje: 2016. december 07. 15.00 óra

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium: 
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet  Az 
érettségire való felkészítés keretein belül, szakmai képzés is folyik. A 4. 
év végén szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak meg-
felelő OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez 
kötött ágazati szakképesítés szerezhető.

II. Szakközépiskola:

A választott szakmai képzésre jelentkezni 8  osztály után lehet  A kép-
zés 3 + 2 éves. A szakmai tárgyak mellett közismereti tárgyakat is ta-
nulnak. A 3. év végén szakmai vizsgát tesznek. Sikeres szakmai vizsga 
esetén további 2 éves képzés keretein belül érettségi vizsga megszer-
zésére is van lehetőség.
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III. Felnőttoktatás: 
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik

•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
•	 nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, 
•	 első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon, 
•	 jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni, 
•	 hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. 

GYES), 
•	 lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piac-

ban nem mutatkozik kereslet, 
•	 akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási 

kínálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább 
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképes-
ségüket 

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:

•	 Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképe-
sítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be 
a 25  életévét 

•	 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag 
elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). 

•	 Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek 
nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés 
nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és 
sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt 
az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben 
az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés meg-
szerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés 

1 Faipari  
technikus 

érettségi és 
OKJ 52 543 
01, 13. év-
folyam után 
OKJ 54 543 
01

- 4+1 év 8 általános 2017  
02 15 -

Érettségire épülő szakképzés 

1 Faipari  
technikus OKJ 54 543 01 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017 
08 15 -

2 Épületgépész 
technikus OKJ 54 582 01 -

1 
vagy 
2 év

érettségi 2017 
08 15 -

II  Szakközépiskola 

1 Asztalos OKJ 34 543 
02 - 3+2 év  8 általános 2017  

02 15 -

2 Ács OKJ 34 582 
01 - 3+2 év 8 általános 2017 

02 15 -

3. Tetőfedő OKJ 34 582 
15 - 3+2 év 8 általános 2017 

02 15 -

4 Burkoló OKJ 34 582 
13 - 3+2 év 8 általános 2017 

02 15 -

5 Kőműves OKJ 34 582 
14 - 3+2 év 8 általános 2017 

02 15 -

6. Festő, mázoló, 
tapétázó

OKJ 34 582 
04 - 3+2 év 8 általános 2017 

02 15 -

7 Szárazépítő OKJ 34 582 
10 - 3+2 év 8 általános 2017 

02 15 -

8 
Központifűtés- 
és gázhálózat 
rendszerszerelő

OKJ 34 582 
09 - 3+2 év 8 általános 2017 

02 15 -

9. Asztalos OKJ 34 543 
02 - 2 év

befejezett 
szakközépis-
kola
10  évfolyam

2017 
08 15 -

10 
Központifűtés- 
és gázhálózat 
rendszerszerelő

OKJ 34 582 
09 - 2 év

befejezett 
szakközépis-
kola
10  évfolyam

2017 
08 15 -

11 Kőműves OKJ 34 582 
14 - 2 év

befejezett 
szakközépis-
kola
10  évfolyam

2017 
08 15 -

12 Ács OKJ 34 582 
01 - 2 év

befejezett 
szakközépis-
kola
10  évfolyam

2017 
08 15 -
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Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

13. Műbútoraszta-
los

OKJ 35 543 
01 - 1 év

asztalos  
szakkép-
zettség

2017 
08 15 -

14 
Gáz- és hőter-
melő berende-
zés szerelő

OKJ 35 582 
01 - 1 év

központi-
fűtés- és 
gázhálózat 
rendszer-
szerelő 
szakkép-
zettség

2017 
08 15 -

15 

Szakképzésre 
épülő érettsé-
gire felkészítő 
szakközépis-
kola

- - 2 év szakmunkás 
bizonyítvány

2017 
08 15 -

III. Szakképzési Hídprogram 

1 
Asztalosipari 
szerelő (Aszta-
los)

OKJ 21 543 
01 - 2 év 2017 -

Felvételi: 
Szakgimnázium: az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a je-

lentkezőket és nyernek felvételt.

Szakközépiskola: az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a je-
lentkezőket és nyernek felvételt.

A jelentkezési határidő a tanév rendje szerint.

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

III. Felnőttoktatás 

1 Asztalos OKJ 34 543 02 - 2 év 8 általá-
nos

2017 
08 15 -

2 Ács OKJ 34 582 01 - 2 év 8 általá-
nos

2017 
08 15 -

3. Tetőfedő OKJ 34 582 15 - 2 év 8 általá-
nos

2017 
08 15 -

4 Burkoló OKJ 34 582 13 - 2 év 8 általá-
nos

2017 
08 15 -

5 Kőműves OKJ 34 582 14 - 2 év 8 általá-
nos

2017 
08 15 -
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Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

6. Festő, mázoló, 
tapétázó OKJ 34 582 04 - 2 év 8 általá-

nos
2017 
08 15 -

7 Szárazépítő OKJ 34 582 10 - 2 év 8 általá-
nos

2017 
08 15 -

8 
Központifűtés- 
és gázhálózat 
rendszerszerelő

OKJ 34 582 09 - 2 év
8 általá-
nos 2017 

08 15 -

9. Faipari technikus OKJ 54 543 01 - 2 év érettségi 2017 
08 15 -

10 Épületgépész 
technikus OKJ 54 582 01 - 2 év érettségi 2017 

08 15 -

jelentkezés feltétele: 
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követel-
ményeknek való megfelelés 

Iskolánk:
Több, mint 60 éve Székesfehérvár építőipari szakember utánpótlásának meg-
határozó képzési központja  Az utóbbi 25 év képzési struktúrája lényegesen 
átalakult az építőipari szakmák mellett, a faipari és épületgépészeti képzés is 
megjelent az oktatott szakmák sorában  A képzési rendszerben helyet kap az 
OKJ-s szakmák mellett az érettségi vizsgára és a technikus képesítő vizsgára 
felkészítő oktatás is.
A szakmai gyakorlati oktatást faipari, építőipari és épületgépészeti korszerűen 
felszerelt tanműhelyek biztosítják. Az iskola teljes infrastruktúrával rendelke-
zik. A szaktantermek mellett nyelvi laborok, számítógépes szaktantermek és 
1500 kötetes könyvtár áll rendelkezésre 
A szabadtéri és fedett sportpályák segítik a tanulók egészség megőrzését és 
szabadidő kulturált eltöltését.
A szakmai felkészítésen felül szakmai szakkörök keretében gazdagítjuk tanu-
lóink tudását, felkészítve a kihívásokkal teli világra.


