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Aranykéz Gimnázium,  
Szakgimnázium és Szakközépiskola 
8000 Székesfehérvár, Budai út 90. 
OM azonosító: 102759 
Telefon: 22/343-849 
Email: iskola@aranykezoktatas.hu 
Honlap: www.aranykezoktatas.hu 
Igazgató: Székely Krisztina 
Pályaválasztási felelős:  
Sebe-Horváth Rita 

 
 
Pályaválasztási rendezvény időpontja (nyílt nap): 
 

- 2018. december 4. (kedd) 8 – 12 h 
 
Induló képzési forma: 
 
Gimnázium: Négyéves képzés, jelentkezni lehet a 8. osztály befejezése 
után. Az érettségire való felkészítés mellett szakmai alapozó tantárgyakat 
is tanulnak diákjaink. Az induló osztályok között van szépészet vagy foto-
gráfus szakirányú illetve nyelvi előkészítő osztály. 
 
Tagozatkód 0001 
Választható szakmacso-
port 

szépészeti fakultáció, gimnáziumi nevelés-
oktatás 

Tervezett szakmai kime-
net 

érettségi 

Osztály 1 
Felvehető tanulók száma 34 fő 
Oktatott idegen nyelv  angol és német 
Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

idegen nyelv, matematika, informatika, 
kozmetikus vagy fodrász vagy kézápoló és 
műkörömépítő fakultáció 

Tagozatkód 0001 
Választható szakmacso-
port 

fotográfus fakultáció, gimnáziumi nevelés-
oktatás 

Tervezett szakmai kime-
net 

érettségi 

Osztály 1 
Felvehető tanulók száma 34 fő 
Oktatott idegen nyelv  angol és német 
Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

fotográfus fakultáció, idegen nyelv, ma-
tematika, informatika 

Felvételi követelmény felvétel a tanulmányi eredmények alapján 
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Felvételi pontszámítás 
módja 

hozott pontszámok 

Tanórán kívüli lehetőség diák sportkör, szakkörök, tehetséggondo-
zás, felzárkóztatás 

 
 
 
Tagozatkód 0002 
Szakmacsoport 4+1 évfolyamos gimnáziumi képzés, angol 

nyelvi előkészítő osztály 
Tervezett szakmai kime-
net 

érettségi 

Osztály 1 
Felvehető tanulók száma 34 fő 
Oktatott idegen nyelv  angol 
Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

idegen nyelv, informatika 

Felvételi követelmény felvétel a tanulmányi eredmények alapján 
Felvételi pontszámítás 
módja 

hozott pontszámok 

Tanórán kívüli lehetőség diák sportkör, szakkörök, tehetséggondo-
zás, felzárkóztatás 

 
 
 
Tagozatkód 0003 
Szakmacsoport 4+1 évfolyamos gimnáziumi képzés, né-

met nyelvi előkészítő osztály 
Tervezett szakmai kime-
net 

érettségi 

Osztály 1 
Felvehető tanulók száma 34 fő 
Oktatott idegen nyelv  német 
Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

idegen nyelv, informatika 

Felvételi követelmény felvétel a tanulmányi eredmények alapján 
Felvételi pontszámítás 
módja 

hozott pontszámok 

Tanórán kívüli lehetőség diák sportkör, szakkörök, tehetséggondo-
zás, felzárkóztatás 
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Felvételi:  
Nincsen, a diákokat a központi írásbeli felvételi eredményük és az általá-
nos iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk. 
 
Iskolánk: 
Az alapítványi fenntartású Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szak-
középiskola 2001-ben alakult, azzal a céllal, hogy alternatívát nyújtson a 
gimnáziumi képzés mellett, a szakképzés iránt érdeklődő szülők és diákok 
számára. Intézményünk, a fenntartó alapítvány támogatásával, maga 
mögött tudhat már, az eltelt 17 év során, több száz sikeres érettségiző és 
sikeres szakmunkásvizsgát megszerző tanulót, több szakmában; mind 
nappali, mind felnőttképzés területén.  
 
Tevékenységünkben kiemelt hangsúlyt kap a szakmai oktatás. Tanulóink 
már 9. osztálytól kezdve alapozó gyakorlati képzésben részesülnek szépé-
szet szakon: fodrász, kozmetikus, kézápoló és műkörömépítő vagy foto-
gráfus szakirány szerint. Ezen kívül 4+1 évf. gimn. nyelvi előkészítő osz-
tályt is indítunk, választható nyelv az angol vagy a német lesz. 
 
A gyakorlati képzéseink saját tanműhelyeinkben zajlanak, Székesfehérvá-
ron és Veszprémben. Tanulóink az országos és nemzetközi megméretteté-
sek mellett saját rendezésű versenyeinken is bizonyíthatják tehetségüket, 
tudásukat. 
 
A gyakorlati képzés mellett az elméleti oktatást sem hanyagoljuk. Gondot 
fordítunk a hozzánk kerülő diákok felzárkóztatására, majd az érettségihez 
közeledve a külön felkészítők megszervezésére. Támogatjuk diákjainkat 
az előrehozott érettségi vizsga letételében, és természetesen a regionális 
és országos tudáspróbákon való megmérettetésben is. 
Tanulóink a 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek, ezt követően 
szakképző évfolyamokon tanulják a választott szakmát, mely évfolyamok 
számát korábbi tanulmányaikra tekintettel csökkenteni tudtuk, 1 évvel. A 
szakképzést OKJ-s szakmunkásvizsga zárja le. 
 
Továbbá felnőttképzésben is folyamatosan indulnak OKJ-s tanfolyamaink, 
több szakmában: fodrász; kozmetikus; fényképész és fotótermék keres-
kedő; kéz- lábápoló és műkörömépítő; villanyszerelő. Ezen szakmákon 
kívül, terveink és lehetőségeink szerint, bővítjük az oktatandó szakmák 
körét (stylist, szépségtanácsadó, fogtechnikus, kályhás, dajka, gyógy-
masszőr)  
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Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
 

- 2018. november 15. 8 óra 
 
A fenti időpontban külön meghirdetett program szerint: óralátogatások, 
tájékoztatók, bemutató órák zajlanak. 

 
 
 

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

 
Közép és emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozások valamennyi köte-
lező érettségi tantárgyból. Emelt óraszámú informatika oktatás.  
Írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk. A felvételi 
pontszámot a hozott pontok összege adja. 

 
   

II. Belügyi rendészeti szakirány (belső kód: 0033) 
 

Közép- és emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozások valamennyi kö-
telező érettségi tantárgyból. Emelt óraszámú informatika oktatás.  
A képzésben résztvevő tanulók testnevelés órákon önvédelmi ismerete-
ket is elsajátítanak, továbbá kommunikációt és belügyi rendészeti isme-
reteket tanulnak. 
Írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk. A felvételi 
pontszámot a hozott pontok összege adja.  
Intézményünk a 2019/2020-as tanévben egy osztályt indít. Az osztályba 
a gimnáziumi és a belügyi rendészeti szakirány iránt érdeklődők is je-
lentkezhetnek. 

 
 
 
 

B A T T H Y Á N Y  F Ü L Ö P  
G I M N Á Z I U M  É S  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  

 

8 1 30  E N Y I N G ,  K O S S U T H  L A J O S  U T C A  5 5 .  
T E L / F A X :  22 / 372 -2 21 
E - M A I L  C Í M :  I N F O @ B A T T H Y A N Y I S K O L A . H U  
O M:  2 01 20 2  
H O N L A P :  W W W . B A T T H Y A N Y I S K O L A . H U  
 

 

O M :  2 01 20 2 
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Iskolarendszerű képzés: 
 

Ssz
. 

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

megnevezése kimenetelé-
nek típusa 

időtartama 
fel-

tételei 

ha-
tár-
ideje Óra 

hó-
nap/é

v 

I. Gimnáziumi általános tantervű oktatás 

1. 
Általános 
Gimnáziumi 
osztály 

érettségi - 4 év 8 álta-
lános 

2019
. 02. 
18. 

- 

II. Belügyi rendészeti szakirány 

1. 
Belügyi ren-
dészeti szak-

irány 
érettségi - 4 év 8 álta-

lános 

2019
. 02. 
18. 

- 

 
Felvételi:  

 
Írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk. A felvételi 
pontszámot a hozott pontok összege adja. 
A hozott eredményeket a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmá-
nyi eredmények” című táblázat alapján tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy 
a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően töltsék ki 
valamennyi évfolyamra 5.-től 8.-ig, valamennyi tantárgyra. Az általános 
iskolai eredmények számítása 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 irodalom-
ból, (3) matematikából, (4) történelemből, valamint (5) idegen nyelvből.  
Az így kapott eredmény 200%-a adja az elérhető pontszámot, maximáli-
san 100 pont szerezhető ily módon. 
 

 
 

                   Iskolánk: 

Oktatási és közművelődési szempontból Enying mindig is központi szere-
pet töltött be a térség kulturális életében. Iskolánk, a Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola, jelenlegi formájában intézményi össze-
vonások következtében jött létre, 2008-ban. A fenntartói feladatokat ko-
rábban Enying Város Önkormányzata, jelenleg pedig a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ látja el. 
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Mind a gimnáziumi, mind az általános iskolai oktatás külön épületben ka-
pott helyet, amely sok szempontból szerencsésnek mondható, hiszen az 
eltérő korosztályú tanulók (6-14 éves korig, és 15-18 éves korig) egy-
mástól elkülönülve tanulhatnak, és élhetik iskolai hétköznapjaikat. Az ál-
talános iskolai rész nagy múltra tekinthet vissza, míg a gimnáziumi okta-
tás 2000-ben kezdődött el a Petőfi utca 12. szám alatt található épület-
ben. 

1961-ben, az enyingi járásbíróság megszűnését követően a Kossuth utca 
55. szám alatt található épület lett az összevont általános iskola székhe-
lye, és az általános iskolai oktatás a mai napig is itt folyik. 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 gimnázi-
umi épület különválasztására.  

Jelenleg a közép- és emeltszintű érettségi vizsgára, valamint a főiskolai- 
és egyetemi felvételi vizsgára felkészítő képzés mellett diákjainknak le-
hetősége van részt venni a rendőri pályára felkészítő, rendvédelmi kép-
zésen is. Tanulóink a rendvédelmi képzésük során a kötelező tantárgyak 
mellett belügyi rendészeti ismereteket, kommunikációt, önvédelmet is 
tanulnak, ezen kívül, az általános iskolai tanulóinkhoz hasonlóan, két 
idegen nyelv, az angol és a német nyelv elsajátítására is lehetőségük 
nyílik, valamint az emelt óraszámú, informatika oktatásra is nagy hang-
súlyt fektetünk.  
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      Bocskai István Református Oktatási 
Központ 

Karácsony Sándor Középiskolája 
OM azonosító: 032614 2400 Dunaújváros,     Apáczai Csere János u. 

61. Hrsz. 
Tel.: 25/401-321 , e-mail: bocskai.dunaujvaros@reformatus.hu 

 
 

 
 
Induló iskolarendszerű képzéseink a 2019/2020-as tanévben: 
 
 A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Képzési 

költség 
(ezer Ft) Megnevezése Kimenetel

ének típusa Időtartama (Év) feltételei határideje 

I. Nappali képzés 
1. Szakács 34 811 04 3 év 8 általános 2019.02.15. - 
2. Cukrász 34 811 01 3 év 8 általános 2019.02.15. - 
3. Pék 34 541 05 3 év 8 általános 2019.02.15. - 
4. Pincér 34 811 03 3 év 8 általános 2019.02.15. - 
5. Festő 34 582 04 3 év 8 általános 2019.02.15. - 
6. Ügyvitel érettségi 4 év 8 általános 2019.02.15. - 
7. Szakmára épülő 

érettségi érettségi 2 év Szakmunkás 
bizonyítvány 

2019.02.15. - 

II. Felnőttképzés 
1. Szakmára épülő 

érettségi érettségi 2 év Szakmunkás 
bizonyítvány 

 - 

2. Pedagógiai és 
családsegítő 
munkatárs 

54 140 02 2 év Érettségi 
 - 
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Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma  
8111 Seregélyes, Fő u. 278. 
OM azonosító: 030232 Telephelykód: 004 
Tel: 22/575-002, Fax: 22/575-003 
E-mail cím: iskola@seregszaksuli.hu 
Internet cím: www.seregszaksuli.hu 
Igazgató: Stossek Balázs 
Tagintézmény-vezető: Szokolné Szecső Tímea 
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: E-000062/3013 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: - 

Pályaválasztási nyílt napok időpontjai: 
2018. november 21.  9 – 15 óra 

            2018. január 11.         9 – 15 óra 
 
Induló képzési formák: 
 
I. Szakgimnázium: 
Agrárgépész ágazat OKJ 54 521 05 
Képzés kódszáma: 0003 Felvételi keretszám: 40 fő 
A szakgimnáziumi osztályokba a tanulók felvétele a 7. év végi, 8. félévi tantárgyi eredmények 
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv) alapján történik. Fiúk és 
lányok jelentkezését is várjuk. Választható idegen nyelv: angol vagy német. A 4 évfolyamos, 
középfokú szakképzettséget jelentő érettségivel záruló képzést követően technikusképzésre vagy 
bármilyen irányú felsőoktatásba jelentkezhet a végzett diák. 
 
II. Technikusi képzés: 
Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ 54 521 05 
 Felvételi keretszám: 40 fő 
A felvétel feltétele: érettségi vizsga. Szakmai érettségi előnyt jelent. A képzés nappali tanrendű, két 
éves. A végzett technikus részt vesz az agrárágazati gépek, eszközök kiválasztásában, 
üzemeltetésében, karbantartásában. Irányítja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, 
kertészet, állattartás) gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. 
 
III. Szakközépiskola: 
Mezőgazdasági gépész  OKJ 34 521 08  
Képzés kódszáma: 0017 Felvételi keretszám: 99 fő 
 
Hegesztő  OKJ 34 521 06  
Képzés kódszáma: 0018 Felvételi keretszám: 34 fő 
 
Gyártósori gépbeállító OKJ 34 521 05  
Képzés kódszáma: 0019 Felvételi keretszám: 34 fő 

A szakközépiskolai osztályokba a tanulók felvétele a 7. év végi, 8. félévi tantárgyi eredmények 
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv) alapján történik. Fiúk és lányok 
jelentkezését is várjuk. Választható idegen nyelv: angol vagy német. A három évfolyamon általános 
szakiskolai oktatás folyik, kiegészítve a szakmai alapozással, majd a választott szakma elméletének 
és gyakorlatának elsajátításával. Így készítjük fel tanulóinkat az eredményes szakmunkásvizsgára. A 
mezőgazdasági gépésztanulóknak a mezőgazdasági vontatóvezetői, „T” kategóriás vizsgára való 
felkészítést az intézmény térítésmentesen biztosítja. A szakmunkás osztályban végzett tanulóinkat 
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mind a mezőgazdasági, mind az ipari termelő üzemek szívesen fogadják, és tanulmányi ösztöndíjat is 
biztosítanának számukra. Mindhárom szakma ösztöndíjas hiányszakma. 

 
Mezőgazdasági gépjavító  OKJ 35 521 02 
  Felvételi keretszám: 33 fő 
Nappali tanrendű, kétéves ún. ráépülő képzés. A felvétel feltétele mezőgazdasági gépész 
szakmunkás bizonyítvány megléte. Az újabb szakmunkás bizonyítványt megszerző fiatal szakember 
a mezőgazdasági gépek karbantartási, javítási, üzemeltetési, gépészeti, javítástechnológiai feladatait 
látja el. 

 

Iskolarendszerű képzés: 

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határ-

ideje Óra hónap/
év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. Agrárgépész 
ágazat 

szakmai 
érettségi 

 
- 4 + 1 

év 8 általános 2019. 
02.18. - 

II. Technikusképzés 

1. Mezőgazdasági 
gépésztechnikus OKJ 54 521 05 - 2 év érettségi 2019. 

08.25. - 

III. Szakközépiskola – szakmunkásképzés 

1. Mezőgazdasági 
gépész OKJ 34 521 08 - 

3 + 2 
év 
 

8 általános 
 

2019. 
02.18. - 

2. Hegesztő OKJ 34 521 06 - 
3 + 2 

év 
 

8 általános 
 

2019. 
02.18.  

3.  Gyártósori 
gépbeállító OKJ 34 521 05 - 

3 + 2 
év 
 

8 általános 
 

2019. 
02.18.  

IV. Ráépülő szakképzés 

2. Mezőgazdasági 
gépjavító OKJ 35 521 02 - 2 év 

mg. gépész 
szakmai 
vizsga 

2019. 
08.25. - 

 
 
Felvételi:  
Nincs, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk. 
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Iskolánk : 
Intézményünket 1958-ban alapították. 50 éves jubileumunk alkalmából vettük fel báró Eötvös 
József nevét. Az iskola 2015 szeptembere óta a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium tagintézményeként, a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában működik. 
Intézményünk Seregélyesen, zöldövezetű, 5 hektáros parkosított környezetben helyezkedik el. A 
szakgimnáziumi, a technikusi és a szakiskolai képzést választó tanulókat is a hagyományos 
mezőgazdasági gépész és gépszerelő szakma elsajátításának lehetőségével várjuk. 
Személyiségközpontú nevelésre, otthonos, családias légkör kialakítására törekszünk. 
Az elméleti órák szervezése kabinetrendszerű, a szaktantermek mellett három jól felszerelt 
számítástechnikai, két nyelvi, egy-egy kémiai és biológiai labor szolgálja a hatékony és színvonalas 
oktatást. Tanulóink gyakorlati képzése kezdetben iskolánk tanműhelyében folyik, a végzős 
szakképző évfolyam diákjainak lehetőséget biztosítunk a duális képzés keretében a reálgazdaságban 
működő cégeknél a szakmai gyakorlat teljesítésére. 
Tanműhelyeink kellő számú erő- és munkagéppel, illetve egyre bővülő műszerparkkal 
rendelkeznek, illetve az iskola mellett elterülő mintegy 30 hektáros földterületen szántóföldi 
növénytermesztést folytatunk. Így a gyakorlati képzés során üzemi körülmények között sajátíthatják 
el diákjaink a mezőgazdasági gépész, illetve gépszerelő szakma tantervekben előírt ismereteit, 
fogásait. 
A tanműhelyi foglalkoztatás keretében zajlik a mezőgazdasági vontatóvezető-képzés is, amely a 
mezőgazdasági gépész szakmunkásvizsgára való jelentkezés feltétele. 
Fiú tanulók számára az iskola melletti épületben kollégiumi ellátást biztosítunk. 
 

V-V. Felnőttoktatás és -képzés: 
A felnőttoktatás intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 24. § (2) – 
(4) bek. alapján folyik. A szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező tanuló kétéves, érettségire 
történő felkészítését ez alapján a szakközépiskola 11-12. évfolyamán kell megszervezni azzal, hogy 
a szakközépiskola a tanulót a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakra a közismereti 
kerettantervben a szakközépiskola 9-12. évfolyamára előírtak szerint készíti fel. Ha a tanuló a négy 
kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett 
államilag elismert szakképesítést középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni. 
 

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határ-

ideje Óra hónap/é
v 

IV. Felnőttoktatás  

1. Szakmunkások 
középiskolája érettségi - 

2 év 
levelező 
tanrend 

szakmunkás-
bizonyítvány 

2019. 
08.25. - 

V. Felnőttképzés  

1. Mezőgazdasági 
gépész OKJ 34 521 08 - 2 év 

érettségi v. 
szakmunkás 
bizonyítvány 

2019. 
08.25. - 
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Dunaföldvári Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Gimnázium  

Magyar László Gimnáziuma 
OM azonosító: 201167 

 
Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 
Telefon: 75/ 541-269, 75/ 541-270 
E-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com 
Honlap: http://www.dbmiskolak.hu/mlg/ 
Tagintézmény-vezető: Fehérné Keserű Katalin 
Pályaválasztási felelős: Puskás Zsolt 

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 való 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 városunk határain kívül is gyakran fellépői a 
kulturális rendezvényeknek. Az iskola röplabda és kézilabda csapata 
többször bejutott a diákolimpia országos döntőjébe, sportolóinkat 
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(kajak-kenu, sárkányhajó, mazsorett-twirling, vízilabda, úszás, 
asztalitenisz, kézilabda) 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. 

A KÉPZÉS RENDJE:  
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 2019/ 2020-as tanévre tervezett induló osztályok: 

- 4 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0001 
- 6 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0002 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen 
nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és 
történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és 
matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat 
biztosítunk. 
11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal 
(fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt 
szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.  
Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika. 
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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. 
Felvételi:  
A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk; a 7. év végi 
és a 8. félévi (magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) osztályzatok alapján 
(max. 100 pont) rangsoroljuk a jelentkezőket. 

Nyílt napot a nyolcadikosok számára 2018. november 20-án, kedden 8-
12 óráig tartunk. Ekkor az érdeklődő diákok, illetve szüleik 
óralátogatásokon is betekintést nyerhetnek iskolánk életébe.  

Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődő diákokat, 
szülőket. 

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
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 idegen 
nyelvből, informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és 
történelemből többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és 
matematikából előzetes tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat 
biztosítunk. 
11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal 
(fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt 
szintű érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.  
Fakultációink: 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 
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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 
jelentkezők rangsorának kialakításakor az 5. év végi és a 6. félévi 
(magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 
informatika) jegyeket vesszük figyelembe (max. 60 pont). 

Nyílt nap: hatodikosok számára 2019. január 8-án, kedden 15 órától 
bemutató foglalkozásokkal tartunk, 17 órakor szülői tájékoztatón 
ismertetjük meg a képzés sajátosságait. Jelentkezési lap a helyszínen 
átvehető. 

Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődő 
diákokat, szülőket. 

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM:  

MEGBÍZHATÓ TUDÁS, MINŐSÉGI DIÁKÉLET! 
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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 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
 

- 2018. 12. 07.    1000-1500 
 
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 – tantárgyakat, illetve 
az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. 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, 
továbbtanulási szándékainak megfelelően további tantárgyakból is lehet érettségi vizsgát 
tenni.) 
 
Az érettségi vizsga megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat 
 Felsőoktatási intézményben továbbtanul.  
 Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ 

végzettséget szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik év elvégzése után is lehet. 
 
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
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 A megszerzett szakmai végzettséggel munkába áll. 
 Az iskolában elvégzi a +2 évfolyamot. A 12. és a 13. évfolyamon csak érettségi 

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 szakmai végzettség középszintű érettségi 
vizsgának minősül. 

 
Iskolarendszerű képzés: 

Ssz. 

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

megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határideje Óra hónap

/év 
I. Szakgimnáziumi képzés 
1. I. Egészségügy 

gyakorló csecsemő 
és gyermekápoló 

érettségi és 
szakmai 
végzettség 

 
4+1 8 általános 2019.02.15 - 

2. I. Egészségügy 
Gyakorló ápoló 

érettségi és 
szakmai 
végzettség 

 
4+1 8 általános 2019.02.15 - 

3. III. Szociális 
Kisgyermekgondozó, 
-nevelő 

érettségi és 
szakmai 
végzettség 

 
4+1 8 általános 2019.02.15 - 

4. XXX. Szépészet 
Fodrász 
 

érettségi és 
szakmai 
végzettség 

 
4+1 8 általános 2019.02.15 - 

5. XXX. Szépészet 
Kozmetikus 

érettségi és 
szakmai 
végzettség 

 
4+1 8 általános 2019.02.15 - 

6. XV. Vegyész 
Vegyésztechnikus 

érettségi és 
szakmai 
végzettség 

 

4+1 8 általános 2019.02.15 - 

II.2. Technikus képzés 
 Környezetvédelmi 

technikus 
(nappali képzés) 

OKJ 54 850 01  2 év 
 

érettségi 
vizsgával 2019.06.28 - 

 Kisgyermekgondozó
-nevelő 
(nappali képzés) 

OKJ 54 761 02  2 év 
 

érettségi 
vizsgával 2019.06.28 - 

 Ápoló 
(nappali képzés) 

OKJ 55 723 01  1 év gyakorló 
ápoló 
végzettségg
el 

2019.06.28 - 

 Gyakorló OKJ 54 723 01  2 év érettségi 2019.06.28 - 
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mentőápoló 
(nappali képzés) 

vizsgával 

 Divat és 
stílustervező 
(nappali képzés) 

OKJ 54 211 02  2 év érettségi 
vizsgával 2019.06.28 - 

 Ápoló 
(esti képzés) 

OKJ 55 723 01  1 év gyakorló 
ápoló 
végzettségg
el 

2019.08.15 - 

 Gyakorló ápolós 
(esti képzés) 

OKJ 54 723 02  2 év érettségi 
vizsgával 2019.08.15 - 

 Mentőápoló 
(esti képzés) 

OKJ 55 723 11  

1 év 

gyakorló 
mentőápoló 
végzettségg

el 

2019.08.15 - 

II.2. Szakközépiskola képzés 
 Szociális gondozó és 

ápoló 
OKJ 34 762 01  3 év 8 általános 2019.02.15 - 

 női szabó 
(nappali képzés) 

OKJ 34 542 06  3 év 8 általános 2019.02.15 - 

 női szabó 
(esti képzés) 

OKJ 34-542 06  2 év 10. 
évfolyam 2019.08.15 - 

 
 
Felvételi: 
 
Nincsen, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai eredményeik alapján 
rangsoroljuk.  
 
Figyelembe vesszük az alábbi érdemjegyeket: 

Tantárgy 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 
(félév) 

Irodalom x x x x 

Magyar nyelv x x x x 

Történelem x x x x 

Matematika x x x x 

Idegen nyelv x x x x 

 

Iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, amelyben ingyenes szállást, tanári felügyeletet és 
kollégiumi foglalkozásokat biztosítunk az azt igénylőknek! 

További információt iskolánk honlapján talál! 
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Dunaújvárosi SZC Bánki Donát  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1-1. 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum  
OM azonosító: 202034 
Tel: 25/412-247 
E-mail cím: tikarsag@bankisuli.hu 
Internet cím: www.bankisuli.hu 
Igazgató: Schőn Beatrix 
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: 
02-0119-02 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám:  
 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
- 2018. november 20.  16 óra 
- 2018. november 21.  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 techni-
kus 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 tech-
nikus képzést. 
Tanulmányi idő 5 év (4 év után, a 12. évfolyam végén érettségi vizs-
ga, 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 
 Gépészet nyelvi előkészítő (angol nyelv) 
 Informatika nyelvi előkészítő (angol nyelv) 

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: 

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő OKJ 54 525 11 
Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője OKJ 54 525 13 

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 
 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (OKJ 54 525 11) 
 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (OKJ 54 525 13) 

 
A gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyekben folyik. 
 

Iskolarendszerű képzés: 

Ssz
. 

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

megnevezése kimenetelé-
nek típusa 

időtartama 
fel-

tételei 

ha-
tár-
ideje Óra 

hó-
nap/ 
év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. Gépészet 
ágazat 

érettségi / 
Gép- 

gyártás- 
tech- 

nológiai 
technikus 

OKJ 
54 521 03 

- 4-5 
év 

8 álta-
lános 

2019
. 

02.1
5. 

- 

2. Informatika 
ágazat 

érettségi / 
CAD-CAM 

informatikus 
OKJ 

54 481 01 

- 4-5 
év 

8 álta-
lános 

2019
. 

02.1
5. 

- 

3. 
Közlekedés-

gépészet 
ágazat 

érettségi / 
Vasúti jármű 
dízelmotor- 
és hajtás-

szerelő OKJ 
54 525 11 

Vasúti jármű 
villamos 

rendszerei-
nek  

szerelője  
OKJ  

54 525 13  

- 4-5 
év 

8 álta-
lános 

2019
. 

02.1
5. 

- 
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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 
nevelést, kiemelten kezeljük a kommunikációs készségek fejlesztését, az ide-
gen nyelvek oktatását és az informatikai képzést. Iskolánkban kétféle képzést 
folytatunk, szakgimnáziumi és érettségi utáni szakképzés keretében technikus 
osztályokat indítunk. A szakgimnáziumi osztályokban a gépészet és informatika 
szakmacsoportnak megfelelő kerettanterv alapján oktatunk. A fő cél az érett-
ségire, a felsőfokú tanulmányokra valamint a technikus évfolyamra való felké-
szítés. 
 
III. Felnőtt oktatás 
 
Iskolarendszerű felnőtt oktatás: 

Ssz
. A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 

Képzési 
költség 
(ezer 
Ft) 

III. Felnőtt technikus képzés 

1. 
Gépgyártás-
technológiai 
technikus 

OKJ 
54 521 03 - 2 év érettségi 

201
9. 

08.2
4. 

- 

2. CAD-CAM  
informatikus 

OKJ 
54 481 01 - 2 év érettségi 

201
9. 

08.2
4. 

- 
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 Dunaújvárosi SZC Hild József Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Szakiskolája 
2400 Dunaújváros Bercsényi Miklós utca 8. 
OM azonosító: 203034 
Tel: 0625/400-530 
E-mail cím: hild@hild-dunaujv.sulinet.hu 
Internet cím: www.hildiskola.hu 
Igazgató: Kolics Gábor 
 

 

 
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 

- 2018. november 12. 15 óra 
- 2018. november 19.  15 óra 

 

Induló képzési formák: 
I. Szakgimnázium: 
 

Ebben a képzési formában lényeges, 
hogy érettségi mellett szakmát is kap-
nak a fiatalok (digitális műszaki rajzo-
ló): 
  
· Ezt követően 1 év alatt technikusok le-
hetnek (magasépítő technikus, földügyi 
ás térinformatikai technikus ) 
· De dönthetnek úgy is, hogy a felsőok-
tatásban folytatják tanulmányaikat. (fő-
iskola, egyetem) 
· Ezt a képzési formát előszeretettel vá-

lasztják sportolók, akik nagy segítséget kapnak abban, hogy az él-
sportot összeegyeztethessék a tanulással 

· A lányok is tovább léphetnek innen, hiszen az építész, a lakberendező 
stb. nagyon népszerű az ő körükben is. 

· Jó lehetőség ez azoknak is, akik szeretnek rajzolni, kedvelik az in-
formatikát (ArchiCAD tervezőprogram, stb.) 

 

II. Szakközépiskola: 
 
Az utóbbi időben felértékelődtek a munkaerőpiacon az általunk kínált 
szakmák: 
 

 Ács 
 Asztalos 
 Festő, mázoló, tapétázó 
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 Kőműves 
 Burkoló 

 
Ezek a klasszikus szakmák nemcsak szé-
pek, de keresettek is, valamint reménye-
ink szerint biztos megélhetést nyújtanak 
művelőiknek, nem utolsó sorban ösztön-
díjjal kecsegtetnek.  
Aki pedig tovább szeretne lépni, annak 
biztosítjuk, hogy 3 év után 2 év alatt 
érettségit szerezhet nálunk. Ez eggyel 
több év, mint szakgimnázium esetében, 
de nem szabad elfelejteni, hogy ebben az esetben akár havi 60 ezer Ft-
os ösztöndíjhoz is juthatnak a tanulók.  
Ha pedig még egy másik, akár rokon szakmát céloznak meg a fiatalok, 
azt szintén nálunk, 2 év alatt, a felnőttoktatás keretein belül megtehe-
tik (ez munkavállalás mellet is lehetséges).  
A gyakorlati képzőhely biztosított, hiszen az iskolai tanműhely mellett 
több lehetőség között is választhatnak a fiatalok, mi pedig segítünk a 
tanulószerződés megkötésében.  

 

III. Szakiskola: 
Szakképzett gyógypedagógusaink nagy szakértelemmel foglalkoznak 

az erre a képzésre jelentkező tanulókkal (szakértői vélemény szüksé-

ges). 

Választható szakmák: 

 Élelmiszer-, vegyi áru eladó (1+2 év) 
 Festő, mázoló és tapétázó (1+4 év) 
 

IV. Szakképzési Híd Program 
 
Azon tanulók számára, akik elmúltak 15 évesek, és nem rendelkeznek 

alapfokú végzettséggel (alapfok és szakma párhuzamosan). 

 
 

 
Iskolarendszerű képzés: 

Ss
z. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Képzé-
si költ-

ség 
(ezer 
Ft) 

megnevezé-
se 

kimenete-
lének típu-

sa 

időtartama 
fel-

tételei 

ha-
tár-
ideje Óra 

hó-
nap/

év 
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I. Szakgimnáziumi képzés 

1. 

Építőipar 
ágazati kép-

zés 
(magasépí-
tő techni-

kus) 

érettségi  - 4 év 8 álta-
lános - - 

2. 

Földmérés 
ágazati kép-

zés (föld-
mérő, föld-
ügyi és tér-
informatikai 
technikus) 

 

érettségi - 4 év 8 álta-
lános - - 

I.1.Technikus képzés 

1. Magasépítő 
technikus 

OKJ545820
3 - 1 év érett-

ségi - - 

2. 

Földmérő, 
földügyi és 
térinforma-
tikai techni-

kus 

OKJ545810
1 - 1 év érett-

ségi - - 

II. Szakközépiskolai képzések 

1. Ács OKJ345820
1 - 3 év 8 álta-

lános - - 

2. Asztalos OKJ345430
2 - 3 év 8 álta-

lános - - 

3. 
Festő, má-
zoló, tapé-

tázó 

OKJ345820
4 - 3 év 8 álta-

lános - - 

4. Kőműves OKJ345821
4 - 3 év 8 álta-

lános - - 

5. Burkoló OKJ345821
3 - 3 év 8 álta-

lános - - 

III. Szakiskolai képzések 

1. 
Élelmiszer- 
vegyi áru 

eladó 

OKJ313410
5 - 1+2 

év 
8 álta-
lános - - 

2. 
Festő, má-
zoló és ta-

pétázó 

OKJ345820
4 - 1+4 

év 
8 álta-
lános - - 
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IV. Felnőttoktatás 

1. Magasépítő 
technikus 

OKJ545820
3 - 2 év érettségi - - 

2. 

Földmérő, 
földügyi és 
térinforma-
tikai techni-

kus 

OKJ545810
1 - 2 év érettségi - - 

3. Ács OKJ345820
1 - 2 év 10. évfo-

lyam - - 

4. Asztalos OKJ345430
2 - 2 év 10. évfo-

lyam - - 

5. 
Festő, má-
zoló, tapé-

tázó 

OKJ345820
4 - 2 év 10. évfo-

lyam - - 

6. Kőműves OKJ345821
4 - 2 év 10. évfo-

lyam - - 

7. Eladó OKJ313410
1 - 2 év 10. évfo-

lyam - - 

8. Érettségi - - 2 év 
szakmával 
rendelke-

zőknek 
- - 

Felvételi:  
Felvételi vizsga nem szükséges, a rangsor az általános iskolai eredmé-

nyek alapján alakul ki. 
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Dunaújvárosi  SZC Kereskedelmi  
és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája  
 
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 10/A 
OM azonosító: 203034 
Tel: 25/402-192 
E-mail cím:  igazgato@keri-dunaujvaros.hu 
Internet cím:  www.keri-dunaujvaros.hu 
Igazgató:   Magyar András 

Pályaválasztási rendezvény helyszíne, időpontja: 
- Dunaújváros, Dunaújvárosi Egyetem 
     2018. november 13.               9.00-16.00 

 
Induló képzési formák: 
 

I. Szakgimnázium 
4+1 éves képzés (az utolsó, érettségi utáni technikusi évfolyam 
választható), jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet. Az 
érettségire közismereti és szakmai tárgyakból is felkészítjük ta-
nulóinkat. A sikeres érettségi feljogosít a továbbtanulásra a fel-
sőoktatásban, illetve technikus és szakközépiskolai képzésre is. 
Az érettségi bizonyítvánnyal egyidejűleg a képzési szakiránytól 
függően OKJ-s szakképzettséget is szereznek a tanulók (pl. ven-
déglátásszervező - pincér, kereskedő - eladó, logisztikai és szál-
lítmányozási ügyintéző - vállalkozási ügyintéző).  

II. Technikus képzés: 
A képzésre való jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. A 
képzési idő legfeljebb 2 év, szakmacsoporton belüli képzés ese-
tén 1 év. 

III. Szakközépiskola 
3+2 éves képzés (a 2 utolsó, érettségire felkészítő évfolyam vá-
lasztható), jelentkezni 8. osztály után lehet. A tanulók a kilence-
dik évfolyam II. félévében szintvizsgát tesznek, ezt követően a 
10. évfolyamtól a gyakorlatot gazdálkodó szervezetnél végzik, 
tanulószerződéssel.  A tanulót a 10. és a 11. szakképzési évfo-
lyamon ösztöndíj illeti meg. A szakmai vizsga után a tanuló mun-
kaviszonyt létesíthet vagy továbbtanulhat érettségit vagy máso-
dik szakmát adó képzésben. 
Érettségivel rendelkezők vagy a szakközépiskola 10. évfolyamát 
elvégzett tanulók számára is lehetőség nyílik szakképzésre, eb-
ben az esetben a képzési idő 2 év.  
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IV. Felnőttoktatás 
Iskolánkban a 2015/2016-os tanévtől kezdődően iskolarendsze-
rű, esti tagozatos, ingyenes szakképzésekben is részt vehet-
nek az érdeklődők. Az esti tagozaton jellemzően heti 1 elméleti 
és 2 gyakorlati képzési napon folyik az oktatás, így munka mel-
lett is megszerezhető a szakképzettség 

Felvételi: Nincsen, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai 
eredményeik alapján rangsoroljuk. 

Iskolánk: A kedvező elhelyezkedés nagy előnyt jelent a közlekedés és a 
könnyű megközelíthetőség szempontjából. A nyári gyakorlatot diák-
jaink – szintfelmérő vizsgán való megfelelés után- Németországban is 
teljesíthetik. 

 

 

Iskolarendszerű képzés: 

Ssz
. 

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

megnevezése kimenetelé-
nek típusa 

időtartama 

feltételei 

ha
tá

r-
id

ej
e 

Óra 
hó-

nap/é
v 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. 
Logisztikai és 
szállítmányo-
zásiügyintéző 

érettségi - 4 év 8 általá-
nos  - 

2. Vendéglátás-
szervező érettségi - 4 év 8 általá-

nos  - 

3.  Kereskedő érettségi - 4 év 8 általá-
nos  - 

4. Kereskedelmi 
képviselő érettségi - 4 év 8 általá-

nos  - 

II. Technikus képzés 

1. 
Logisztikai és 
szállítmányo-
zásiügyintéző 

OKJ 54 841 
11 
 

- 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  - 
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III. Szakközépiskolai képzés 

1. 
 

Cukrász 
 

OKJ 34 811 
01 
 

- 
 3 év 8 osztály   - 

2. Pincér OKJ 34 811 
03 - 3 év 8 osztály  - 

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

 
 

4. 

 
 

Eladó 

 
 

OKJ 34 341 
01 

 3 év 8 osztály  
 
 
- 

5. Pék-cukrász OKJ 34 541 
05 - 3 év 8 osztály  - 

IV. Felnőttoktatás 

1. Cukrász OKJ 34 811 
01 - 2 év 10 osztály  - 

2. Pincér OKJ 34 811 
03 - 2 év 10 osztály  - 

3. Szakács OKJ 34 811 
04 - 2 év 10 osztály  - 

4. Eladó OKJ 34 341 
01 - 2 év 10 osztály  - 

5. Pék OKJ 34 541 
05 - 2 év 10 osztály  - 

6. Pék-cukrász OKJ 34 541 
05 - 2 év 10 osztály  - 

7. 

Logisztikai és 
szállítmányo-
zási ügyinté-

ző 

OKJ 54 841 
11 - 2 év érettségi  - 

8. Vendéglátás-
szervező 

OKJ 54 811 
01 - 2 év érettségi  - 

9. Kereskedő OKJ 54 341 
01 - 2 év érettségi  - 

10. Kereskedelmi 
képviselő 

OKJ 54 341 
02 - 2 év éretttségi  - 
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 Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
2400 Dunaújváros Római körút 47-49. 
OM azonosító: 203034, feladatellátási hely: 009 
Tel: 25/510-280 Fax: 25/510-289 
E-mail cím: titkar@rudas.hu 
Igazgató: Szemenyei István 
 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
- 2018. november 24.  9 óra 

 
Induló képzési formák: 
I. Szakgimnázium: 

Négyéves képzés, ebben az évben 4 osztályban indul. Jelentkezni lehet a 8. osztály 
befejezése után. Az érettségire való felkészítés mellett szakmai alapozó tárgyakat is 
tanulnak diákjaink, hiszen az érettségi vizsgával együtt szakképesítést is kapnak a 
végzettek. 2019 szeptemberében szakgimnáziumi képzést tervezünk sport; turisztika; 
ügyvitel; közgazdaság és informatika ágazatokon.  

II. Szakképzés: 
Az érettségi után továbbtanulási lehetőségként kínáljuk népszerű szakképzéseinket. 
Ezeken a szakképző évfolyamokon csak szakmai tantárgyak oktatása folyik, melyeket 
piacképessé tesz és szervesen kiegészít a tantermi, illetve a külső gyakorlóhelyeken 
történő szakmai gyakorlati képzés. Sikeres vizsga esetén a vizsgázók az OKJ 
szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együtt, EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt 
kaphatnak, angol és német nyelven egyaránt. 
 

III. Felnőttoktatás 
A képzési profiljainknak megfelelő szakmákban végzünk esti tagozaton felnőttoktatást 
és vizsgaszervezést. Az iskolarendszerű képzés – heti időbeosztásának köszönhetően – 
lehetővé teszi, hogy a dolgozó fiatalok is megszerezhessék szakképesítésüket a 
választott szakmákban. A képzés programja a kiadott szakmai és vizsgakövetelmények 
alapján készült.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



32

 
 
Iskolarendszerű képzés: 

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határ-

ideje Óra hónap/
év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. Sport ágazat érettségi - 4 év 8 
általános 

2019. 
02. 18. - 

2. Ügyvitel ágazat érettségi - 4 év 8 
általános 

2019. 
02. 18. - 

3. Közgazdaság 
ágazat érettségi - 4 év 8 

általános 
2019. 
02. 18. - 

4. Informatika 
ágazat érettségi - 4 év 8 

általános 
2019. 
02. 18. - 

5. Turisztika 
ágazat érettségi - 4 év 8 

általános 
2019. 
02. 18. - 

II. Szakképzés 

1. 
Sportedző 
 (a sportág 

megjelölésével) 
OKJ 54 813 02 - 2 év érettségi 2019. 

04. 19. - 

2. Irodai titkár OKJ 54 346 03 - 2 év érettségi 2019. 
04. 19. - 

3. 
Pénzügyi-
számviteli 
ügyintéző 

OKJ 54 344 01 - 2 év érettségi 2019. 
04. 19. - 

4. 
Informatikai 

rendszer- 
üzemeltető 

OKJ 54 481 06 - 2 év érettségi 2019. 
04. 19. - 

III. Felnőttoktatás 

1. 
Informatikai 

rendszer- 
üzemeltető 

OKJ 54 481 06 - 2 év érettségi 2019. 
01. 21. - 

2. 
Pénzügyi-
számviteli 
ügyintéző 

OKJ 54 344 01 - 2 év érettségi 2019. 
08. 25. - 

3. 
Sportedző 
 (a sportág 

megjelölésével) 
OKJ 54 813 02 - 2 év érettségi 2019. 

08. 25. - 

4. Irodai titkár OKJ 54 346 03 - 2 év érettségi 2019. 
01. 21. - 

Felvételi:  
A 2019/2020. tanévre történő szakgimnáziumi beiskolázás felvételi eljárása során központi 
írásbeli vizsgát nem tartunk, a diákokat az általános iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk. 
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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.  
2018 szeptemberétől szakgimnáziumi képzést tervezünk sport; turisztika; ügyvitel; 
közgazdaság; informatika ágazatokon. Iskolánk egyik 
népszerű képzése a 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 színvonalú 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 felkészítjük más 

tantárgyakból is az érettségi vizsgára (például: fizika, földrajz). 
Az intézmény oktatásának színvonalát igazolják az érettségi (és továbbtanulási), 
valamint a versenyeredmények. A központi kompetenciavizsgálat szerint 
tanulóink teljesítménye matematikából és szövegértésből jóval az országos szint 
fölött van. Iskolánk kiváló akkreditált Tehetségpontként 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 életmódra és a környezettudatos magatartásra 
nevelés kiemelt fontosságú. Az intézmény tagja a 
„Pénziránytű” iskola és a magyarországi ökoiskola 
hálózatnak. Intézményünk bekapcsolódott az Új 

Nemzedék Plusz bázisiskolai projektbe, melynek célja a pályatervezési és 
életvezetési kompetenciák fejlesztése a 9-10. évfolyamon. 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 eltöltéséhez. A kollégiumban a szállás ingyenes, az 
étkezés kedvezményes áron biztosított. 
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Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
- Közszolgálati Nyílt Nap (Honvédelem, Rendészet, Sport) 

2018. november 7.  8:00-13:00 
 

- Szakmai Nyílt Nap 
2018. november 21.  8:00-13:00 
 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (fogadóóra): 
- 2018. november 28.  16:30  
- 2019. január 9.  16:30 

Intézményünk széles és változatos szakmai kínálatot nyújtó szakképző iskola, 
szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzési formákkal. Iskolánk különböző 
előképzettségű fiatalok és felnőttek számára biztosítja, a szakképzettséghez 
valamint érettségihez jutást, személyiségük sokoldalú kibontakoztatását nappali 
és esti képzésben. Kollégiumunk családias hangulatával és harmonikus 
környezetével nyújt otthont vidéki diákjaink számára. 
Iskolarendszerű képzés: 

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
+1 év alatt 

megszerezhető 
szakképesítés 

megnevezése 
(jelentkezési kód) 

kimenet 
Óra 

hónap/év 
feltételei határ-

ideje 

I.1 Szakgimnáziumi képzés 

1. 

XI 
Villamosipar-

elektronika 
ágazat 
(8001) 

Érettségi  és 
PLC 

Programozó 
OKJ 51 523 

01 
   

- 4 + 1 év 
Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

OKJ 54 523 02 
Elektronikai 

technikus 

Pápai Szakképzési Centrum 

Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

8100 Várpalota, Szent István út 1. 
OM 203047 FEH: 008 
ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Telefon: (88) 372-188, (88) 582-520 
20 556 5973 Fax: (88) 582-520 

Igazgató: Hajdu István 
E-mail: info@falleriskola.hu 

Honlap: http://www.falleriskola.hu 
facebook.com/falleriskola 
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2.. 

XIII 
Informatika  

ágazat 
 (8002) 

Érettségi és 
Irodai 

Informatikus 
OKJ 

54 481 02 
 

- 4 + 1 év 
Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

OKJ 54 481 05 
Műszaki 

Informatikus, 
vagy  

OKJ 54 481 02 
Gazdasági 

informatikus 
 

3. 

XXVI 
Kereskedelem 

ágazat 
(8003) 

Érettségi és 
Eladó 
OKJ 

34 341 01   
 

- 
4 + 1 év 

 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

OKJ 54 341 01 
Kereskedő 

 

4. 

XXXVIII 
Rendészet 

ágazat 
 (8004) 

Érettségi és  
Közszolgálati 

ügykezelő 
OKJ52 345 04 

 

- 
4 + 1 év 

 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Közszolgálati 
ügyintéző 

OKJ 54 345 01 

5. 

XL 
Közlekedés, 

szállítmányozás 
és logisztika 

ágazat 
(8005) 

Érettségi 
és 

Vállalkozási 
ügyintéző 

OKJ  
54 344 11 

 4 + 1 év 
Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Logisztikai és 
szállítmányozási 

ügyintéző 
OKJ 54 841 11 

 

6. 

XLIII. 
Honvédelem 

ágazat 
(8006) 

Érettségi és 
Honvédelmi 
igazgatási 
ügykezelő 

OKJ 
52 863 01 

 4 + 1 év 
Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Honvédelmi 
igazgatási 
ügyintéző 

OKJ 
54 583 03 

7. 

XXXVII 
Sport 
ágazat 
(8007) 

Érettségi és 
Regeneráló 

balneoterápiás 
masszőr 

OKJ 
51 726 01 

 4 + 1 év 
Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Sportedző 
OKJ 

54 813 02 

 
Felvételi vizsgát nem tartunk! 
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Felvételi rangsorokat az általános iskolai eredmények alapján állapítjuk meg. 

II.1. Szakközépiskolai képzés 

1. 
Pincér 
(8101) 

OKJ 
34 811 03 

 
3 év 

+ 2 év 
érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

 

2. 
Szakács  
(8102) 

OKJ 
34 811 04 

 
3 év 

+ 2 év 
érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

 

3. 
Cukrász 
(8103) 

OKJ 
34 811 01 

 
3 év 

+ 2 év 
érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

 

4. 

Szociális 
gondozó és 

ápoló 
(8104) 

OKJ 
34 762 01 

 
3 év 

+ 2 év 
érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Szabóky 
ösztöndíj 

5. 
Kertész 
(8105) 

OKJ 
34 622 02 

 
3 év 

+ 2 év 
érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

 

6. 

Számítógép-
szerelő, 

karbantartó 
(8106) 

OKJ  
34 523 02 

 
3 év 

+ 2 év 
érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

 

7. 
Hegesztő 

(8107) 
OKJ  

34 521 06 
- 

3 év 
+ 2 év 

érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Szabóky 
ösztöndíj 

8. 
Ipari gépész 

(8108) 
OKJ  

34 521 04 
 

3 év 
+ 2 év 

érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Szabóky 
ösztöndíj 

9. 

Központifűtés- 
és gázhálózat 

rendszerszerelő 
(8109) 

OKJ  
34 582 09 

- 
3 év 

+ 2 év 
érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

 

10. 
Kőműves  

(8110) 
OKJ  

34 582 14 
- 

3 év 
+ 2 év 

érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Szabóky 
ösztöndíj 

11. Burkoló OKJ  - 3 év Általános 2019.  
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(8111) 34 582 13 + 2 év 
érettségi 

iskola 8 
osztálya 

02. 
18. 

12. 
Festő, mázoló 

tapétázó 
(8112) 

OKJ  
34 582 04 

- 
3 év 

+ 2 év 
érettségi 

 
Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Szabóky 
ösztöndíj 

13. 
Eladó 
(8113) 

OKJ  
34 341 01 

- 
3 év 

+ 2 év 
érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

 

14. 
Villanyszerelő 

(8114) 
  OKJ  

34 522 04 
- 

3 év 
+ 2 év 

érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

Szabóky 
ösztöndíj 

15. 

Épület- és 
szerkezetlakatos 

Jelentkezési 
kód: 8115 

OKJ 34 522 
03   

3 év 
+ 2 év 

érettségi 

Általános 
iskola 8 
osztálya 

2019. 
02. 
18. 

 

A felvétel feltétele az általános iskola nyolc osztálya és orvosi alkalmasság. 
A Szabóky ösztöndíjra jogosító hiányszakmák esetében a tanulók 9. évfolyamtól kezdve 

állami ösztöndíjban részesülnek, melynek összege a tanulmányi eredménytől függően, havi 
10-35 ezer forint között lehet. 

A szakmai vizsga után 2 év alatt érettségi vizsgát is szerezhet iskolánkban! 

Felnőttoktatásban a második szakma is életkortól függetlenül ingyenesen 
megszerezhető. 

HÍD résszakképesítés: 
Szobafestő, kerti munkás, parkgondozó 
Felvétel feltétele az általános iskola hat osztálya, 15. életév betöltése és orvosi alkalmasság. 
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Hang- Szín- Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti 
Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

8053. Bodajk, Petőfi S. utca 7. 
 

Fenntartó: Művészetért Közalapítvány 
OM azonosító: 040234 

Telefon/fax: +36-22-410-955, +36-20-590-9307 
E-mail: info@hangszinter.hu 
Honlap: www.hangszinter.hu 

Igazgató: Gerséné Krausz Szilvia 
Pályaválasztási felelős: 

 
 

Tagozatkód 0011 
Szakmacsoport 4.Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás V. Képző- és iparművészet  
Szak Szobrász 
Tervezett szakmai kimenet Képzőművész, szobrász 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy Szakmai tantárgyak, informatika, idegen nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi 
programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  
szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, 
koncertlátogatás;  
szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A központi felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 
Nyílt nap 2018. november 13.     9:00-12:00 óráig 

Tagozatkód 0012 
Szakmacsoport 4.Művészet, közművelődés, kommunikáció  
Ágazati besorolás V. Képző- és iparművészet  
Szak Grafikus  
Tervezett szakmai kimenet Alkalmazott grafikus; képgrafikus 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy Szakmai tantárgyak, informatika, idegen nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi 
programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  
szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, 
koncertlátogatás;  
szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A központi felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 
Nyílt nap  
Tagozatkód 0013 
Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  
Ágazati besorolás VI. Hang-, film és színháztechnika  
Szak Mozgókép-és animációkészítő 
Tervezett szakmai kimenet Mozgókép- és animációkészítő 
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Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy Szakmai tantárgyak, informatika, idegen nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi 
programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  
szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, 
koncertlátogatás;  
szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A központi felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2018. november 13.   9:00-12:00 

 

Tagozatkód 0014 
Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás V. Képző- és iparművészet  
Szak Festő 

Tervezett szakmai kimenet Általános festő; díszítő festő 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy Szakmai tantárgyak, informatika, idegen nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi 
programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  
szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, 
koncertlátogatás;  
szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A központi felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2018.november 13.     9:00-12:00 óráig 

Tagozatkód 0016 
Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 

Tervezett szakmai kimenet Jazz-zenész II., Jazz-énekes 

Választható hangszerek: Jazz- ének 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi 
programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  
szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, 
koncertlátogatás;  
szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A központi felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 
Nyílt nap 2018.november 13.    9:00-12:00 óráig 

Tagozatkód 0017 
Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport 
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Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 

Tervezett szakmai kimenet Táncos II. (kortárs- modern táncos) 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv 
Csoportbontásban tanult 
tantárgy Szakmai tantárgyak, informatika, idegen nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi 
programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  
szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, 
koncertlátogatás;  
szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A központi felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 
Nyílt nap 2018. november 13.   9:00-12:00 óráig 
Tagozatkód 0018 
Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  
Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 
Tervezett szakmai kimenet Jazz-zenész II., húros/vonós szakmairány 
Választható hangszerek: jazz-bőgő, jazz-gitár, jazz-basszusgitár 
Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv 
Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika, idegen nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi 
programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  
szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, 
koncertlátogatás;  
szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A központi felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 
Nyílt nap 2018. november 13.   9:00-12:00 óráig 
Tagozatkód 0019 
Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  
Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 
Tervezett szakmai kimenet Jazz-zenész II., billentyűs szakmairány 
Választható hangszerek: jazz-zongora 
Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv 
Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika, idegen nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi 
programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  
szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, 
koncertlátogatás;  
szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A központi felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 
Nyílt nap 2018.november 13.   9:00-12:00 óráig 
Tagozatkód 0020 
Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  
Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 
Tervezett szakmai kimenet Jazz-zenész II., ütős szakmairány 
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Választható hangszerek: jazz-dob 
Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv 
Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika, idegen nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi 
programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  
szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, 
koncertlátogatás;  
szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A központi felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 
Nyílt nap 2018.november 13.   9:00-12:00 
 
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
 
Nyílt nap: 2018. november 13. kedd 9:00 – 12:00    

Felvételi tájékoztató szülőknek, 
8. osztályos diákoknak: 2019. január 16. szerda 17 óra  
 
Induló képzési formák: 

I. Szakgimnázium: 
 
Nappali rendszerű, párhuzamos művészeti nevelés-oktatás a párhuzamos művészeti oktatás központi programja 
(tanterve) alapján 
 
 
II. szakképzés: 
 
Nappali rendszerű képzés 
 
 
 
 
 
Iskolarendszerű képzés: 
 

Ssz
. 

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

típusa 

időtartama 
feltételei határ-ideje 

Óra Hónap  
/év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. 
Grafikus 
(tagozatkód: 
0012) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi (iskola honlapján megtalálható 
a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az 
iskola saját jelentkezési lapjának kitöltése. 

  - 

2. 
Szobrász 
(tagozatkód: 
0011) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi (iskola honlapján megtalálható 
a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az 
iskola saját jelentkezési lapjának kitöltése. 

2018. 
január 28. - 

3. 

Mozgókép-és 
animációkészítő 
(tagozatkód: 
0013) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi (iskola honlapján megtalálható 
a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az 
iskola saját jelentkezési lapjának kitöltése. 

2018. 
január 28. - 
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4. 

Táncos II.  
(kortárs- modern 
táncos) 
(tagozatkód: 
0017) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi (iskola honlapján megtalálható 
a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az 
iskola saját jelentkezési lapjának kitöltése. 

2018. 
január 28. - 

5. 
Festő 
(tagozatkód: 
0014) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi (iskola honlapján megtalálható 
a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az 
iskola saját jelentkezési lapjának kitöltése. 

2018. 
január 28. - 

6. 

Jazz-zenész II. 
 (jazz-énekes 
szakmairány) 
(tagozatkód: 
0016) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi (iskola honlapján megtalálható 
a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az 
iskola saját jelentkezési lapjának kitöltése. 

2018. 
január 28. - 

7. 

Jazz-zenész II.  
(húros/vonós 
szakmairány) 
(tagozatkód: 
0018) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi (iskola honlapján megtalálható 
a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az 
iskola saját jelentkezési lapjának kitöltése. 

2018. 
január 28. - 

8. 

Jazz-zenész II.  
(billentyűs 
szakmairány) 
(tagozatkód: 
0019) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi (iskola honlapján megtalálható 
a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az 
iskola saját jelentkezési lapjának kitöltése. 

2018. 
január 28. - 

9. 

Jazz-zenész II.  
(ütős  
szakmairány) 
(tagozatkód: 
0020) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi (iskola honlapján megtalálható 
a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az 
iskola saját jelentkezési lapjának kitöltése. 

2018. 
január 28. - 

 

II. Szakképzés 

1. 
Szobrász  
OKJ azonosító: 
54 211 07 

Szakmai vizsga  2 év 
A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag támogatott. 

 - 

2. 
Grafikus  
OKJ azonosító: 
54 211 04 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag támogatott. 

 - 

3. 

Mozgókép- és 
animációkészítő 
OKJ azonosító: 
54 213 03 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag támogatott. 

 - 

4. 
Festő 
OKJ azonosító: 
54 211 03 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag támogatott. 

 - 

5. 

Jazz-zenész II.  
(jazz-énekes, 
húros/vonós, 
billentyűs, ütős 
szakmairány 
megjelölésével)  
OKJ azonosító: 
54 212 04 

Szakmai vizsga  2 év 
A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag támogatott. 

 - 

6. 

Táncos II. 
(kortárs- 
modern táncos) 
OKJ azonosító: 
54 212 09 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag támogatott. 

 - 
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Felvételi:  
 
Általános felvételi információk az iskola elérhetőségein kérhetők. 
A felvételi vizsga témája: a választott szaknak megfelelő képesség- és készségfelmérés, illetve felvételi 
beszélgetés. 
A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány. 
 
Iskolánk: 

A Hang – Szín – Tér Művészeti Iskola tizenegy éve folytat középfokú művészeti képzést három művészeti 
ágban. 
Iskolánk középfokú művészeti képzésének célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és 
gyakoroltatása, amelyek felkészítik a tanulót a választott szak szakmai követelményeinek teljesítésére, képessé 
teszik a középfokú szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására, emellett felkészítik szakirányú felsőfokú 
intézményben való továbbtanulásra. Közismereti oktatási-nevelési programunk keretében pedig diákjaink olyan 
általános ismereteket szerezhetnek, amelyek felkészítenek nem szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására 
is. Mivel szeretnénk, hogy diákjaink a művészeti és kulturális élet minél szélesebb körében jártasságot 
szerezzenek, a rendszeresen szervezett szakmai táborok és tanulmányi kirándulások mellett lehetőséget 
biztosítunk arra is, hogy a tanulók középiskolai elfoglaltságaik mellett alapfokú képzéseket is látogathassanak. 
 
III. Felnőttoktatás, felnőttképzés 
 
--- 
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         8000  Székesfehérvár, Városház tér 3. Tel./fax: 06-22/500-

989 
                                                                                                                                            E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu 

    Iskola OM azonosítója: 039554;  FA3801 
        www.hermannzenesuli.hu 

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai: 
- Szakmai nap: 2018. november 10. szombat   10 óra 
- I. konzultáció: 2018. december 3. és 4. hétfő, kedd 10 óra 
- II. konzultáció: 2019. január 29. és 30. kedd, szerda 10 óra 
- Első alkalmassági vizsga: 2019. február 26. kedd    9 óra 
- Második alkalmassági vizsga: 2019. március 11. hétfő   9 óra 

Induló képzési formák*: 
III...   SSSzzzaaakkkgggiiimmmnnnááázzziiiuuummm:::   
A Zeneművészeti Szakgimnáziumban 5 évfolyamos, központi kerettantervre 
épülő, Előadóművészet ágazatba sorolt, párhuzamos művészeti képzés folyik. 
Iskolánkban integráltan oktatunk SNI tanulókat. 
A 12. évfolyam végén szakmai tárggyal kiegészített érettségi vizsgát tesznek 
tanulóink, a 12. évfolyamban 51 345 04 OKJ azonosító számú Előadó-művészeti 
program- és projektszervező részszakképesítést is szerezhetnek diákjaink. A 13. 
évfolyamon tanáraink felkészítik a tanulókat az OKJ szerinti klasszikus zenész 
II./népzenész II. 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. 
IIIssskkkooolllaaarrreeennndddssszzzeeerrrűűű   kkkééépppzzzééésss:::   

Ssz
. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határ-

ideje Óra hóna
p/év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. Klasszikus 
zenész II. 

Érettségi, 
klasszikus 
zenész II. 

szakképesítés 
OKJ 54 212 05 

- 5 év 

8 
általános; 

alkalmassá
gi vizsga 

2019. 
02.15 - 

2. Népzenész II. 

Érettségi, 
népzenész II. 
szakképesítés 

OKJ 54 212 06 

- 5 év 

8 
általános; 

alkalmassá
gi vizsga  

2019. 
02.15 - 
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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 
szakirányú felsőfokú képzésre készít fel (pl. zenei, pedagógiai, szociális, 
kulturális menedzser, hangszerkészítő, és kommunikációs – és műsorvezető). 
Tanulóink az érettségi vizsga évében az 51 345 04 OKJ azonosító számú 
Előadó-művészeti program- és projektszervező részszakképesítést szerezhetik 
meg, mellyel többek között a 3631 FEOR-számú Konferencia- és rendezvény-
szervező, Szabadidő-szervező, Menedzserasszisztens, valamint Rendezvény-
szervező és –bonyolító munkaköröket tölthetnek be. 
Szakmai alkalmassági vizsgát hangszer/énekből és elméletből kell tenniük a 
tanulóknak 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 
egyetemeken folytassa bel-, illetve külföldön. Iskolánkban országosan elismert, 
kitűnő 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 
több olyan kollégát is üdvözölhetünk a tanári karban, akik kisgyermekként 
Zeneiskolánkban kezdték, majd középfokon nálunk folytatták tanulmányaikat, s 
diplomás tanárként visszatérve nagy lelkesedéssel kapcsolódnak be a következő 
generáció nevelésébe. Célunk, hogy a nálunk tanuló gyermekek a szakmai tudás 
megszerzése mellett szeretetteljes, családias környezetben bontakoztathassák ki 
személyiségüket, adottságaikat. 
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Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium 
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57. 
Fenntartó: Kodolányi János Főiskola 
OM azonosító: 030228 
Telefon/fax: 22/502-331, 22/502-330 
Email: titkarsag@kodolanyi-kozepisk.hu 
Honlap: www.kodolanyi-kozepisk.hu 
Intézményvezető: Dr. Kovács Lászlóné 
 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
4-5 évfolyamos gimnáziumi képzés:             8 évfolyamos gimnáziumi képzés: 
2018. november 12. (hétfő) 17 óra                  2018. november 13. (kedd) 17 óra 
2018. november 26. (hétfő) 17 óra                  2018. november 27. (kedd) 17 óra 
 

Induló gimnáziumi képzési formák: 
Tagozatkód: 001 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő  
= 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből 
Az oktatás sajátos jellemzője: A 11. és a 12. évfolyamon humán / reál / természet-tudományos / 
társadalomtudományi emelt óraszámú képzés választás szerint. 
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: Tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a 
német. 
Emelt szintű érettségire való felkészítés:  
Humán irányultság esetén: magyar, történelem 
Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy informatika  
Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia  
Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek 
Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, informatika 

 
Tagozatkód: 002 - 4 évfolyamos gimnáziumi képzés  
Az oktatás sajátos jellemzője: A 11.és a  12. évfolyamon humán / reál / természet-tudományos / 
társadalomtudományi emelt óraszámú képzés választás szerint.  
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: Tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv 
német vagy francia.  
Emelt szintű érettségire való felkészítés:  
Humán irányultság esetén: magyar, történelem 
Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy informatika 
Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia 
Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek 
Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, informatika 
 
Tagozatkód: 004 - 4 évfolyamos Köznevelési típusú sportiskolai osztály 
Az oktatás sajátos jellemzője: Sportiskolai kerettantervre épülő képzés. 
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: Tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a 
német. 
Emelt szintű érettségire való felkészítés: Testnevelés és biológia. 
Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, informatika, tanulásmódszertan. 
Felvételi követelmény: A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes kompetencia alapú 
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe vesszük. 
A 0004 tagozatkód esetén a fentieken kívül kizárólag sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési 
vizsgálaton való megfelelés szükséges (a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a jelentkező érvényes sportorvosi 
igazolását és versenyengedélyét), valamint az olimpiai sportágakban a gimnázium és az utánpótlás neveléssel 
foglalkozó sportegyesületek közötti megállapodás és egyesületi támogatás.  
Felvételi pontszámítás módja: - Hozott pontok számítása: magyar nyelvtan, magyar irodalom, matematika, és a 
tanult idegen nyelv 5.-6.-7. év végi és 8. félévi eredményei, valamint történelem, földrajz, biológia, kémia és fizika 7. 
év végi és 8. félévi eredményei alapján: maximálisan elérhető: 130 pont * 1,5 = 195 pont 
- Egységes írásbeli vizsga alapján: maximálisan 100-100 pont a matematika és a magyar feladatsorok teljesítésével. 
Egyéb fontos információ: 
Az iskola nem szervez felvételi előkészítőt. 
Amennyiben iskolánkban kívánják megírni az egységes írásbeli felvételit, a szükséges nyomtatványt 2018. 12. 07-ig 
kell eljuttatni iskolánkba. 
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Tanórán kívüli lehetőség: kórus - HangosKodó, színjátszás - Színpadka, nyelvvizsga felkészítők, DSE, 
szakkörök: pl. filmkészítő, újságíró, városismereti, irodalmi, olvasó, „Játsszunk együtt!”, orosz nyelv, olasz 
nyelv, biológia, matematika, rajz 
A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium a tanuló beiratkozásakor a szülővel írásbeli megállapodást köt 
a jogviszony létesítésére a 9. évfolyamtól, amely megállapodás a tanulmányok teljes idejére, ill. a jogviszony 
fennállásáig érvényes változatlan összeggel. (A 2019-2020-as tanévben 10.000 Ft/hó, tanévenként 10 hónapon 
keresztül) 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „31. §  (1) …a magán köznevelési intézmények az e 
törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. 
c)  az iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – 
írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető.” 
 
 
 
Tagozatkód: 003 - 8 évfolyamos gimnáziumi képzés 
Az oktatás sajátos jellemzője: A 11.és a  12. évfolyamon humán / reál / természet-tudományos / társadalomtudományi 
emelt óraszámú képzés választás szerint 
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: Tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol. A 7. évfolyamtól kezdődik 
a második idegen nyelv oktatása. Második idegen nyelvként németet vagy franciát lehet választani.  
Emelt szintű érettségire való felkészítés:  
Humán irányultság esetén: magyar, történelem 
Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy informatika 
Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia 
Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek 
Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, informatika, erkölcstan 
Felvételi követelmény: A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes kompetencia alapú 
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe vesszük. 
Felvételi pontszámítás módja: - Hozott pontok számítása: Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
tantárgyak harmadik év végi és negyedik félévi eredményei alapján. 30 pont * 3 = 90 pont. 
 - Egységes írásbeli vizsga alapján: 50-50 pont a matematika és a magyar feladatsorok teljesítésével. 
Tanórán kívüli lehetőség: kórus - HangosKodó, színjátszó szakkör, Játsszunk együtt! szakkör, rajzszakkör,  
DSE, valamint a 9. évfolyamtól a 4-5 évfolyamos képzések számára meghirdetett tanórán kívüli lehetőségek 
Egyéb fontos információ:  
Előzetes bejelentkezés alapján bemutató órákat tartunk. 
A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium a tanuló beiratkozásakor a szülővel írásbeli megállapodást köt 
a jogviszony létesítésére az 5. évfolyamtól, amely megállapodás a tanulmányok teljes idejére, ill. a jogviszony 
fennállásáig érvényes változatlan összeggel. (A 2019/2020-as tanévben 10.000 Ft/hó, tanévenként 10 hónapon 
keresztül) 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „31. §  (1) …a magán köznevelési intézmények az e 
törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. 
c)  az iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – 
írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető.” 
 

Iskolánk:  AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium a Kodolányi János Egyetem által fenntartott köznevelési 
intézmény, „egy magániskola állami környezetben”. Székesfehérvár egyik legrugalmasabb köznevelési intézménye. 
Iskolánk ideális környezetben, zöldövezetben működik. 
 
Iskolánk mottója:   „ Mindenki másban tehetséges...” 
 
Alapelvünk a minőségi alapokon nyugvó, egyéni képességeket fejlesztő tanuló centrikus oktatás. Kiemelt irányelvünk 
a gyermekközpontú oktató- nevelő munka. Ennek szellemében valljuk, hogy mindenki tehetséges valamiben. Fontos 
feladatunknak érezzük ezen tehetségek gondozását, hogy minden tanulónk a maga területén találja meg életcélját, 
hivatását. 
Napjaink változó világában az oktatói- nevelői munkának is folytonos megújulásra van szüksége ahhoz, hogy 
diákjaink korszerű, használható tudással felvértezve kerüljenek ki intézményünkből, ezért innovatív, igényes, haladó 
szellemű pedagógiai munkát végzünk.  

 
Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra (angol, német, francia), hogy az iskolánkból kikerülők biztos, jól 
alkalmazható nyelvtudással rendelkezzenek és a felsőoktatáshoz szükséges nyelvvizsgát már középfokú tanulmányaik 
alatt megszerezzék. A végzős diákjaink több, mint 80 %-a legalább egy B2 (középfokú) C típusú nyelvvizsgát szerez 
meg nálunk középiskolás éveik alatt. 
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A 4 és 5 évfolyamos képzéseinkre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik sikeresen fejezték be az általános iskolát, 
és terveikben a továbbtanulás szerepel. Elsősorban azokra számítunk, akik a későbbiekben diplomát szeretnének 
szerezni. Az elmúlt években kiemelkedő volt a felsőfokú intézményekbe felvett végzős tanulóink aránya, ami 
bizonyítja tanáraink jó felkészültségét, magas szintű ismeretátadó képességét.  

 
A 2011/2012 –es tanévtől indított 8 osztályos gimnáziumi képzésünk hatékonyan és célzottan az érettségire és a 
felsőoktatásra készíti fel tanulóinkat. Diákjaink 10 éves koruktól kezdve 18 éves korukig egy intézményen belül – 
újabb felvételi eljárás nélkül -, fokozatosan emelkedő követelményeknek megfelelve tanulnak és fejlődhetnek. A 
tantárgyi felesleges ismétlődéseket kiiktatva tanulóink az áltagosnál mélyebb tudásanyagot szerezhetnek. 
 
A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium Székesfehérvár legrugalmasabb, leginkább megújulásra kész 
iskolája, melyet az is bizonyít, hogy hiánypótló képzési formát - köznevelési típusú sportiskolai gimnáziumi képzést - 
indított a 2013/2014 –es tanévtől kezdődően, ahova azokat a sportegyesületekben leigazolt élsportolókat várja az 
iskola, akik a sportpályafutásuk mellett gimnáziumi érettségit kívánnak szerezni. 
 
A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium a tanuló beiratkozásakor a szülővel írásbeli megállapodást köt 
a jogviszony létesítésére, amely megállapodás a tanulmányok teljes idejére, ill. a jogviszony fennállásáig 
érvényes változatlan összeggel. (A 2019/2020-as tanévben 10.000 Ft/hó, tanévenként 10 hónapon keresztül) 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „31. §  (1) …a magán köznevelési intézmények az e 
törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. 
c)  az iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – 
írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető.” 
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Lánczos Kornél Gimnázium 
 

8000 Székesfehérvár, Budai u. 43. 
OM azonosító: 030194 

Tel., Fax: 06 (22) 329-105, 06(22)503-540, 
Email: titkarsag@lkg.hu 

Honlap: www.lkg.hu 
Megbízott igazgató: Bordács Lajos 

 

 
 
 
 

Stresszmentes és gyerekközpontú gimnázium 
Az iskola filozófiája: igényeink szerint alkalmazzuk a 

reformpedagógia vívmányait.  
Székesfehérvár első alapítványi fenntartású gimnáziuma.  

Az iskolához szervesen hozzátartozik a Táska Rádió (FM 97.5 MHz)   
 
Az LKG-ban három orientációs osztályban folyik a képzés. Ezek: 
német nyelvi és médiaismeret orientáció, (20 fő) 
angol nyelvi és nemzetközi kapcsolatok orientáció, (20 fő) 
természetismeret és művészet orientáció (10 + 10 fő) 
 
Az oktatás jellemzői a következők: 
Az LKG nyitott a modern kor kihívásaival szemben (internet-hozzáférést biztosítunk 
diákjainknak, a mobiltelefon hasznos tanítási segédeszköz), továbbá olyan programmal 
rendelkezik, ami hatékonyabbá teszi a tanulást. A képzés során nem tantárgyakat, hanem 
gyerekeket tanítunk, munkánk középpontjában mindig az adott gyerek áll.   A személyes 
tanár-diák kapcsolatot a minden évfolyamon 20 főben maximált osztálylétszám szavatolja. 
Ünnepeink és hagyományaink célja a közösségteremtés, valamint az, hogy a tanulók 
felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak. 
A tanuláshoz biztosítjuk a nyugodt, kiszámítható, esztétikus körülményeket.  
Tanáraink alapfeladata a diákok adottságainak felderítése és azok képességgé fejlesztése. 
Megtaláljuk minden gyerek számára azt a tevékenységet vagy tudományt, amelyben sikeres. 
Mindehhez nincs szükségünk iskolacsengőre, hetesekre, nem kell jelenteni a gyermekeknek, 
mert nem vagyunk katonák. Hiányoznak iskolánkból a „lecsapó” feleltetések és a 
„fegyelmező” röpdolgozatok, mert célunk a nyugodt munka, és nem a számonkéréssel keltett 
riadalom.  
Nem hárítjuk munkánkat a szülőkre, valamennyi tantárgyból biztosítunk konzultációs 
lehetőséget.  
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A tagozatok részletezve:  
 

Tagozatkód 01  
Osztály 4 évfolyamos, német nyelv és médiaismeret 

orientáció  
Az oktatás sajátos jellemzője Emelt óraszámban német nyelv (lexika, nyelvtan) Heti 

négy órában angol nyelv. 
Választható modul: médiaismeret. 

Felvehető tanulók száma 20 fő 
Oktatott idegen nyelv  német, angol 

Tagozatkód 02 
Osztály 4 évfolyamos, angol nyelvi és nemzetközi 

kapcsolatok orientáció 
Az oktatás sajátos jellemzője Emelt óraszámban az angol nyelv. (Kommunikáció 

központú oktatás). Heti négy órában német nyelv.  
Az osztályba külföldről érkezett vendégtanulók is 
járnak. 
Közös nyelvük az angol. 

Felvehető tanulók száma 20 fő 
Oktatott idegen nyelv  angol, német 

Tagozatkód 03 
Osztály 4 évfolyamos, természetismeret és művészet 

orientáció 
Az oktatás sajátos jellemzője Választható modul: természetismeret és művészetek. 

Természetismeret orientáción: rendszeresen 
terepgyakorlaton, laboratóriumi gyakorlaton vesznek 
részt.  
Művészetek orientáción műhelyfoglalkozáson vesznek 
részt, kisplasztika és rajz témákban. 

Felvehető tanulók száma 20 fő 
Oktatott idegen nyelv  angol, német 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

Minden tantárgyból kis létszámú konzultációkon 
történik a felkészítés. 

Csoportbontásban tanult tantárgyak A nyelvi óráknál szintenkénti hármas bontás van. Az 
alacsony osztálylétszámok miatt (15-20 fő) valamennyi 

tantárgy csoportbontásnak tekinthető. 
 
Felvételi rendszerünk két lépcsős.  A válogatás első lépcsőjében (az általános iskolai 
eredmény és a központi írásbeli felvételi alapján) csak a nyilvánvaló alkalmatlanságot 
kívánjuk megállapítani. A második lépcső számunkra fontosabb, ez az úgynevezett szóbeli 
felvételi, ami tulajdonképpen egy kötetlen, játékos délutáni foglalkozás. Ennek során képet 
kapunk a jelöltekről: érdeklődési körükről, személyiségükről, képességeikről. Tananyagaink a 
Nemzeti Alaptanterv figyelembevételével készültek. Az LKG nem mást tanít, hanem mást is, 
és főként máshogy. 
Ehhez a tanítási formához a gimnázium elnyerte a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 
támogatását.  
Látogassák meg honlapunkat (www.lkg.hu), és jöjjenek el hozzánk.   Munkánkat a 
hétköznapok során is megtekinthetik. Az érdeklődő diákok részt vehetnek órákon, szüleiknek 
is megmutatjuk tanórai foglalkozásainkat. Az előzetes személyes bemutatkozás, a család 
látogatása az iskolában hagyomány, gyakorlat, és fontos része a felvételi eljárásnak. Minden 
érdeklődőt várunk még a felvételi vizsgák előtt, az őszi-téli tanítási napokon. 
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Felvételi rendszer: 
 

Felvételi  A gimnázium a központi felvételi rendszerben részt 
vesz, ezen kívül szóbeli felvételit is tart, melynek 
időpontja: 2019. február 27.  
(Pótfelvételi: március 6.)  
A szóbeli felvételi helye: Lánczos Kornél Gimnázium 
(Székesfehérvár, Budai u. 43.) 
Témái: idegen nyelv, személyes elbeszélgetés 
A magas szintű nyelvtudás nem felvételi követelmény. 
 

Felvételi pontszámítás módja Központi írásbeli (50%), általános iskolai eredmény (25%), 
szóbeli felvételi (25%) 

 
Tanórán kívüli lehetőségek Valamennyi tantárgyból délutáni tanári konzultációt tartunk, 

valamint egyetemi előkészítőket. Igény szerint (legalább 8 
fő) bármilyen szakkör indítható. 

Nyílt nap Az iskola nyílt napot nem tart, előzetes egyeztetés után 
minden érdeklődőt vár személyes tapasztalatok 
megszerzésére. Az érdeklődő diákok részt vehetnek 
órákon, szüleiknek is megmutatjuk tanórai 
foglalkozásainkat. Az előzetes személyes bemutatkozás, a 
család látogatása az iskolában hagyomány, gyakorlat és 
része a felvételi eljárásnak. 
Előzetes időpont egyeztetés: Boros Zsuzsanna menedzser 
asszisztens: 22/503-540 

 
 
 
Táska Rádió 
 
Rádiónk, a Táska Rádió (FM 97.5 MHz), kisközösségi rádió, mely Székesfehérváron és 
vonzáskörzetében fogható. A rádió a média orientációs és az idegen nyelvi szakos diákok 
számára állandó gyakorlóhelyet, Székesfehérvár diákjainak pedig információforrást jelent. 
Kihívás és motiváció egyszerre, hogy egy műsorszóró rádióban dolgozva sajátíthatják el a 
diákok az ismereteket. 
 
Cserediák- program 
 
Támogatjuk diákjainkat abban, hogy részt vegyenek cserediák-programban, melynek 
keretében hosszabb időt – akár egy tanévet is – külföldön tölthetnek. Örömmel fogadjuk a 
városunkba érkező külföldi diákokat, a világ 23 országával van kapcsolatunk. Diákjaink 
bejárták már a fél világot, Japántól Dominikáig. Támogató tevékenységünkért 2008-ban 
elnyertük a YFU (Youth For Understanding) kitüntetett iskolája címet. 
A nemzetközi diákcsere programok (AFS, YFU) bázisiskolája vagyunk. 
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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): 
- 2018. november 21.  17 óra 
- 2018. november 28.  17 óra 

 
Induló képzési formák: 
 
Tagozatkód: 0001 
Osztály: 4 évfolyamos német nyelvi speciális 
Induló osztályok száma: 0,5 osztály 
Felvehető tanulók száma: 16 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 
választott idegen nyelv az orosz 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés: 

11. évfolyamtól matematika, magyar, történelem, angol, 
informatika, fizika, kémia, biológia, utazás és turizmus 
tantárgyak heti 2-2 órában választható összesen heti 4 
órában. 

Csoportbontásban tanult 
tantárgyak: 

Angol, német, matematika, informatika 

 
 
Tagozatkód: 0002 
Osztály: 4 évfolyamos informatika speciális 
Induló osztályok száma: 0,5 osztály 
Felvehető tanulók száma: 16 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 
választott idegen nyelv az orosz 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés: 

11. évfolyamtól matematika, magyar, történelem, angol, 
német, informatika, fizika, kémia, biológia, utazás és 
turizmus tantárgyak heti 2-2 órában választható összesen 
heti 4 órában. 

Csoportbontásban tanult 
tantárgyak: 

Angol, német, matematika, informatika, gépírás 
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Tagozatkód: 0003 
Osztály: 4 évfolyamos angol nyelvi speciális + 1 évfolyam nyelvi 

előkészítő angol nyelvből 
Induló osztályok száma: 1 osztály 
Felvehető tanulók száma: 32 fő 
Az oktatás sajátos jellemzője: Az előkészítő évfolyamon heti 18 óra idegen nyelv 

mellett 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 
választott idegen nyelv az orosz 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés: 

11. évfolyamtól matematika, magyar, történelem, német, 
informatika, fizika, kémia, biológia, utazás és turizmus 
tantárgyak heti 2-2 órában választható összesen heti 4 
órában. 

Csoportbontásban tanult 
tantárgyak: 

Angol, német, matematika, informatika 

 
Felvételi:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iskolánk: 
Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészítő nevelés folyik. Ezért 
legfontosabb célunk az alapkészségek igényes elsajátíttatása. 
Hagyományaink ápolása mellett a mai kor kihívásainak megfelelő képzést kínálunk. 
Erősségünk a magas színvonalú nyelvoktatás. Az idegen nyelvek közül az angol és a német 
nyelveket választhatják a hozzánk jelentkezők. A nyelvismeret elmélyítésére külföldi tanulmányi 
utak és cserekapcsolatok nyújtanak még külön lehetőséget.  
Minden nyelvet tanuló diákunkat felkészítjük a középfokú nyelvvizsgára (igény szerint a felsőfokú 
nyelvvizsgára) tanórán, illetve előkészítő foglalkozásokon.  
Napjaink igényeihez igazodik az informatikai ismeretek magas óraszámban való tanítása és a 
gépírás oktatása. Tanulóink ECDL vizsgabizonyítványt szerezhetnek iskolánk 
vizsgaközpontjában. 
A későbbi pályaválasztást, továbbtanulást, illetve a munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítheti 
az Utazás és Turizmus tantárgy oktatása is, amit diákjaink tanulmányaik utolsó két évében 
választhatnak. 

Felvételi követelmény: A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott 
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal 
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 tanulmányi 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 besorolás vonatkozásában. 
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Várjuk azoknak a jelentkezését, akik sikeresen fejezték be az általános iskolát, fogékonyak az új 
ismeretekre és későbbi terveik között szerepel a továbbtanulás, a diploma megszerzése. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Felnőttoktatás: 
A 16. életévüket betöltött, nem tanköteles tanulni vágyóknak lehetőségük van felnőttoktatás 
keretében, esti munkarendű képzésen érettségi bizonyítványt szerezni. 

Kollégiumi elhelyezés: Biztosított 
Tanórán kívüli lehetőség: Diákönkormányzat által szervezett előadások, szakkörök, 

kézműves 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: 2019. június 20. 
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Pápai Szakképzési Centrum 
Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 
OM azonosító: 203047 
Feladatellátási hely azonosító: 004 
Tel: 88/595-010, Fax: 88/595-020 
E-mail cím: iskola@rszi-zirc.hu 
Internet cím: www.rszi-zirc.hu 
Igazgató: Horváth Attila 
Pályaválasztási felelős: Gartner József 
 

 
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
2018. november 8.  7:30 – 14:00  „Tanműhelyi nyitott kapuk”  
   (8420 Zirc, Szabadság u. 10.) 
   gyakorlati foglalkozások, bemutatók látogatása;  
   tanítási órákon való részvétel 
 16:00   Tájékoztató szülőknek 
 
2019. január 10. 7:30 – 14:00  „Tanműhelyi nyitott kapuk”  
   (8420 Zirc, Szabadság u. 10.) 
   gyakorlati foglalkozások, bemutatók látogatása;  
   tanítási órákon való részvétel 
 16:00   Tájékoztató szülőknek 
 
Induló képzési formák: 

  
II..  SSzzaakkggiimmnnáázziiuumm::  
  

Négyéves képzés, jelentkezni lehet a 8. osztály befejezése után. A képzések között 
szerepel közlekedés, szállítmányozás és logisztika, illetve vendéglátás-turisztika. A 
szakgimnázium négy évfolyama az általános műveltség megalapozása mellett – szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatás keretében – felkészít az érettségire, és egy középfokú 
szakképesítésre. Az ötödik évfolyamon egy emeltszintű szakképesítés szerezhető meg.  

  

IIII..  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa::  
 
A szakközépiskolának három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges 
közismereti képzést, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló 
szakképzési évfolyama van. A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt 
középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára. A gyakorlati oktatás a 9. évfolyamon 
minden szakma esetében az iskolai tanműhelyben, a felsőbb évfolyamokon pedig külső 
gyakorlati helyen történik. 
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IIsskkoollaarreennddsszzeerrűű  nnaappppaallii  kkééppzzéésseekk::  

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének típusa 
időtartama 

feltételei határ-
ideje Óra hónap

/év 

I. Szakgimnáziumi képzések 

4001. 
Közlekedés, 

szállítmányozás 
és logisztika  

szakmai érettségi 
(Vállalkozási 

ügyintéző) 
Logisztikai és 

szállítmányozási 
ügyintéző 

- 4 + 1 
év 

8 
általános 

2019. 
02.18. - 

4002. Vendéglátóipar 
szakmai érettségi 

(Pincér) 
Vendéglátásszervező 

- 4 + 1 
év 

8 
általános 

2019. 
02.18. - 

II. Szakközépiskolai képzések 

4101. Gépi 
forgácsoló* OKJ 34 521 03 - 3 év 8 

általános 
2019. 
02.18. - 

4102. Ipari gépész* OKJ 34 521 04 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

4103. Mezőgazdasági 
gépész*/** OKJ 34 521 08 - 3 év 8 

általános 
2019. 
02.18. - 

4104. Festő, mázoló, 
tapétázó* OKJ 34 582 04 - 3 év 8 

általános 
2019. 
02.18. - 

4105. Burkoló OKJ 34 582 13 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

4106. Cukrász OKJ 34 811 01 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

4107. Szakács OKJ 34 811 04 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

4108. Eladó OKJ 34 341 01 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

* Hiány-szakképesítés a 2018/2019-es tanévben. 
** A szakmával kapcsolatos „T” kategóriás jogosítvány megszerzését az Iskola támogatja. 
Felvételi:  
Felvételi vizsga nincs. A felvételi kérelem elbírálásánál az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi 
eredmények számítanak. A jelentkezők egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági 
vizsgálaton vesznek részt. 

Iskolánk: 
Iskolánk őse az 1891-ben alapított általános irányú Iparostanonc Iskola volt, mely 1948-ig a község 
tulajdonát képezte. Feladata volt a helyben működő kisiparosok utánpótlásának nevelése. 1951-ben 
- miután a ciszterci rendet feloszlatták - az apátsági épületbe költözött és fő profiljává a vájárképzés 
vált. 1969-ben felépült a százhúsz férőhelyes tanműhely, a tanulólétszám százhúsz főről  
hatszázötvenre emelkedett. 1986-től mezgazdasági gépész szakközépiskolai képzést is folytattunk. 
Iskolánk 60 ha-os tangazdaságot üzemeltet. Szakmáinkkal a zirci kistérség családjainak,  
vállalkozásainak a szakember ellátásában vagyunk meghatározók. 
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Kollégium: 
Távolabb lakó tanulóink részére korszerű, minden igényt kielégítő kollégiumunkban férőhelyet 
tudunk biztosítani egyéni elbírálás alapján. 

Az 1994-ben átadott Iskola 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             A 2003-ban átadott Tornacsarnok          A 2002-ben átadott 120 férőhelyes Kollégium          

               
A szakképesítés/képzés Jelentkezés Képzési 

költség 
(eFt) megnevezése kimenetének típusa időtartama feltételei 

határ
-

ideje 

III. Érettségivel rendelkezőknek kínált képzések (nappali tagozat) 

Közlekedés, 
szállítmányozás és 

logisztika  

Logisztikai és 
szállítmányozási 

ügyintéző 
2 év érettségi 

2019
. 06. 
14. 

- 

Vendéglátóipar Vendéglátásszervező 2 év érettségi 
2019
. 06. 
14. 

- 

IV. Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezőknek kínált képzés (nappali tagozat) 

szakiskolát 
végzettek 

középiskolája 
érettségi 2 év 

sikeres 
komplex 

szakmai vizsga 

2019
. 06. 
14. 

- 

CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés 1 év 

gépi 
forgácsoló 

vagy 
gépgyártás-
technológiai 

technikus 
végzettség 

2019
. 06. 
14. 

- 
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 Pápai SZC Egry József Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma 
8251 Zánka, Külterület Hrsz. 030/15 
OM azonosító: 203047 
Tel: +36-70-6414-115 
E-mail cím: egrykszk@egrykszk.hu 
Internet cím: www.egrykszk.hu 
Igazgató: Vellai László 
Felnőttképzési nyilvántartási szám:  
 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 

- 2018. október 27. 

- 2018. november 17.  

- 2019. január 12. 

Nyílt hét: 

- 2018. december 3 - december 7.   7:45-15:00 
 

Induló képzési formák*: 

I. Szakgimnázium: 
 
Négyéves képzés, jelentkezni lehet a 8. osztály befejezése után. Az 
érettségire való felkészítés mellett szakmai alapozó tárgyakat is ta-
nulnak diákjaink. Diákjaink vendéglátás, turisztika, közművelődés, in-
formatika, környezetvédelem és sport ágazaton tanulhatnak. 

II. Technikusi képzés: 

Jelentkezni sikeres érettségi birtokában lehet. Ágazati érettségi esetén 
a képzés 1 év, az alábbi ágazatokban:  

- vendéglátás szervező 
- turisztikai szervező, értékesítő 
- környezetvédelmi technikus. 

III. Szakközépiskola: 

 Szakképzés: 
3 éves képzés. Közismereti tárgyak oktatása mellett szakmai alapozás 
folyik. A sikeres szintvizsgát követően a 10. és 11. évfolyamon külső 
helyszínen gyakorlati oktatáson vesznek részt diákjaink.  
Alábbi szakmákban indít iskolánk képzést: pincér, szakács, valamint 
pék-cukrász. 
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Iskolarendszerű képzés: 

Ssz
. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 

Meg-
jegyzés megnevezése 

kimene-
telének 
típusa 

időtartama 
fel-

tételei 

ha-
tár-
ideje Óra 

hó-
nap/é

v 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. 34 811 03 
Pincér érettségi - 4 év 8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
8. 

- 

2. 
52 812 01 

Szállodai recep-
ciós 

érettségi - 4 év 8 álta-
lános 

2019
. 
02.1
8. 

- 

3. 

31 851 02 
Hulladékfelvá-

sárló és –
gazdálkodó 

érettségi - 4 év 8 álta-
lános 

2019
. 
02.1
8. 

- 

4. 
52 481 02 

Irodai informati-
kus 

érettségi - 4 év 8 álta-
lános 

2019
. 
02.1
8. 

- 

5. 
52 345 07 

Rendezvény-
szervező 

érettségi - 4 év 8 álta-
lános 

2019
. 
02.1
8. 

- 

6. 

51 726 01 
Regeneráló bal-

neoterápiás 
masszőr 

érettségi - 4 év 8 álta-
lános 

2019
. 
02.1
8. 

- 

II. Technikusi képzés 

1. 

54 811 01 
Vendéglátás 

szervező 
 

OKJ  - 1 év érettsé-
gi 

2019
. 

06.2
8. 

ágazati 
érettsé-
givel 1 

év 

2. 
54 812 03 

Turisztikai szer-
vező, értékesítő 

OKJ  - 1 év érettsé-
gi 

2019
. 
06.2
8. 

ágazati 
érettsé-
givel 1 

év 

3. 

54 850 01 
Környezetvé-

delmi technikus 
 

OKJ  - 1 év érettsé-
gi 

2019
. 
06.2
8. 

ágazati 
érettsé-
givel 1 

év 
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III. Szakközépiskolai képzés 

1. 34 811 03 
Pincér OKJ  - 3 év 8 álta-

lános 

2019
. 
02.1
8. 

- 

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

lános 

2019
. 
02.1
8. 

- 

3. 34 541 11 
Pék-cukrász OKJ - -

- 3 év 8 álta-
lános 

2019
. 
02.1
8. 

- 

 
 

 
Felvételi:  

Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi 
eredmény alapján készített rangsor szerint. 

 

Iskolánk : 
1996 óta foglalkozik középiskolások és felnőttek oktatásával. A folyamatosan 
változó munkaerő-piaci igényekhez igazodva egyre szélesebb spektrumban ké-
szíti fel diákjait a pályakezdésre. 

A vendéglátó, turisztikai ágazatok mellett környezetvédelem, informatika, 
közművelődés és sport területeken nyújt alapozó, majd szakmai képzést ma-
gas szintű angol és német nyelvoktatással párhuzamosan. Mindezekre korszerű 
szaktantermek, digitális táblákkal felszerelt osztálytermek, tankonyha, tanétte-
rem és sportlétesítmények adnak lehetőséget. 
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Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
8000 Székesfehérvár, Béke tér 4. 
OM azonosító: 030046 
Telefon/fax: 22/500-065; 22/500-066 
Email-cím: admin@kodaly-szfvar.sulinet.hu 
Internet cím: www.kodaly-szfvar.sulinet.hu 
Igazgató: Kneifel Imre 
 
Pályaválasztási rendezvények (nyílt napok) időpontjai:  

 
 2018. november 13. és november 15. 

Délelőtt tanítási órák megtekintése a leendő 9. osztályosok számára 
 2018. november 15. 17:00 óra 

Tájékoztató az érdeklődő szülők és diákok számára 

Induló képzési forma: 
A Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskolában 4 évfolyamos ének-zenei irányultságú gimnázi-
um működik. A heti négy ének-zene és két énekkari óra mellett az ide-
gen nyelveket heti 4-5 órában tanulják diákjaink – az olasz nyelv 
mindenki számára kötelező, az angol és a német nyelv közül pedig java-
soljuk, hogy azt válasszák, amit az általános iskolában tanultak. Infor-
matikát mind a négy évfolyamon tanulhatnak diákjaink. 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 együt-
tesek. Nemzetközi kórusfesztiválok, versenyek, rádiófelvételek közremű-
ködői. A zenei tagozatos gimnazisták közül sokan tanulnak hangszeren is 
a városi zeneiskolában, ez azonban nem feltétele a sikeres felvételi vizs-
gának. 
Érettségizett tanulóink nagy eséllyel felvételiznek felsőoktatási intézmé-
nyek óvónő- és tanítóképző, valamint 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 nép-
tánc, népi vonós hangszer, népi ének, drámajáték és grafika-festészet 
szakon. Ezekre a gimnazisták is jelentkezhetnek tehetségük és érdeklődé-
sük szerint.  
A művészeti nevelés és az évfolyamonkénti egy osztály következtében 
családias légkör és diákközpontú szemlélet jellemzi az iskolát. 

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók: 
A 2019/2020. tanévben iskolánk egy 4 évfolyamos ének-zenei irányultsá-
gú gimnáziumi osztályt indít. 
A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2019. január 19. 10:00 
óra 
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Az írásbeli felvételi vizsga anyaga: anyanyelv (magyar nyelv és iroda-
lom) és matematika. 
A közös írásbeli felvételi vizsgán kívül szóbeli felvételi vizsgát tartunk 
ének-zenéből. 
A sajátos nevelési igényű tanulóknak biztosítjuk a felvételi vizsgán a hos--
szabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai 
tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (számológép, számítógép, 
stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszá-
molóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltá-
sát. 
 
A szóbeli vizsga időpontja: 2019. február 21. 15.00 óra 

     helyszíne:  Székesfehérvár, Béke tér 4.  
A szóbeli pótfelvételi vizsga időpontja: 2019. március 07. 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 
alapján maximálisan 25 pont 

- szerzett pontok: a közös írásbeli anyanyelv és matematika, va-
lamint az ének-zene szóbeli felvételi eredmények alapján 25-25-
25 pont, összesen maximálisan 75 pont. 

Felvételi előkészítő: Az érdeklődők számára magyar nyelv és irodalom, 
matematika és ének-zene tantárgyból felvételi előkészítő foglalkozásokat 
szervez az iskola. Az előkészítő foglalkozások időpontja: 2018. december 
07; december 14. és 2019. január 11. 15:00 óra. Az előkészítőről és az 
iskola működéséről bővebb információt az iskola nyílt napján és honlapun-
kon (www.kodaly-szfvar.sulinet.hu) kaphatnak a jelentkezők. 
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Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. 
OM azonosító: 203053 
Tel: 22/315-369, Fax: 22/312-929 
E-mail cím: titkarsag@arpadszki.hu 
Internet cím: www.arpadszki.hu 
Igazgató: Szereminé, Hegedűs Krisztina 
 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
- 2018. november 21.  8 – 12 óra 

Induló képzési formák*: 
I. Szakgimnázium: 

Négyéves képzés, jelentkezni lehet a 8. osztály befejezése után. Az 
érettségire való felkészítés mellett szakmai alapozó tárgyakat is ta-
nulnak diákjaink. Az osztályok között van könnyűipari szakirányú, 
szépészeti szakirányú, rendészeti szakirányú, honvédelem szakirányú, 
sport szakirányú illetve, villamos szakirányú. A képzés végén a mel-
lék-szakképesítéshez szakmai vizsgát, az érettségi vizsgán szakmai 
érettségit kell tenni, és ezt követően egy éves szakképzés keretében 
szakmai végzettség szerezhető. 

II. Szakközépiskola: 
A választott szakma 3 éves képzés, jelentkezni 8. osztály után lehet. 
A nyolcadik osztály elvégzése után jelentkezők három évfolyamon 
szakmai képzésben vesznek részt. A szakmai tantárgyak mellett köz-
ismereti tantárgyakat is tanulnak. A képzés végén szakmai vizsgát 
tesznek. 
A szakmai vizsga letétele után két éves képzésben érettségi vizsga 
megszerzésére van lehetőség. 

III. Felnőttoktatás: 
Érettségi után a választott szakmai képzés esti tanrend szerint folyik. 
Egyes szakmákban gyakorlati képzés külső gyakorlati helyen folyik. 
Ennek keretében lehetőség van technikus képzésben való részvételre. 
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Iskolarendszerű képzés: 

Ssz
. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 

 megnevezése 
kimenetelének típusa 

időtartama 
feltételei 

határ-ideje Óra 
hó-

nap/é
v 

I.Szakgimnázium 
Mellék-
szak-
képesí-
tés 

1. 
54 542 02 
Ruhaipari 
technikus 

érettségi - 4+1év 8 álta-
lános 

2019
. 

02.1
5 

Könnyűipari 
gyártáselő-

készítő 

2. 54 815 01 
Fodrász érettségi  4+1év 8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
5 

Férfi fod-
rász-

borbély 

3. 54 815 02 
Kozmetikus érettségi - 4+1év 8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
5 

Szépség-
ta-

nácsadó 

4. 
5434501 

Közszolgálati 
ügyintéző 

érettségi - 4+1év 8 álta-
lános 

2019
. 

02.1
5 

Közszolgá-
lati ügyke-

zelő 

5. 
54 813 02 
Sportedző 
atlétika 

érettségi - 4+1év 8 álta-
lános 

2019
. 

02.1
5 

Regeneráló 
balneoterá-
piás mas--

szőr 

6. 

54 522 01 
Erősáramú 
elektrotech-

nikus 

érettségi - 4+1év 8 álta-
lános 

2019
. 

02.1
5 

PLC prog-
ramozó 

7 

54 863 03 
Honvédelmi 
igazgatási 
ügyintéző 

érettségi - 4+1év 8 álta-
lános 

2019
. 

02.1
5 

Honvéd 
kadét, 

igazgatási 
ügykezelő 

 

II. Szakközépiskola 

1. 
Elektromos 
gép- és ké-

szülékszerelő 

OKJ 34 522 
02 - 3 év  8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
2 
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Ssz
. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 

 megnevezése 
kimenetelének típusa 

időtartama 
feltételei 

határ-ideje Óra 
hó-

nap/é
v 

2. Villanyszerelő OKJ 34 522 
04 - 3 év 8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
2 

ösztön-
díj 

3. Elektronikai 
műszerész 

OKJ 34 522 
03 - 3 év 8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
2 

- 

4. Férfi szabó OKJ 34 542 
04 - 3 év 8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
2 

ösztön-
díj 

5. Női szabó OKJ 34 542 
06 - 3 év 8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
2 

ösztön-
díj 

6. Kárpitos OKJ 34 542 
05 - 3 év 8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
2 

- 

7. 
Számítógép-
szerelő kar-

bantartó 

OKJ 34 523 
02 - 3 év 8 álta-

lános 

2019
. 

02.1
2 

- 

II.1. Érettségi utáni képzés 

8. Ruhaipari 
technikus 54 542 02  1 év 

szakmai 
érettsé-

gi 

2019
. 

08.1
2. 

 

9. 
Erősáramú 
elektrotech-

nikus 
54 522 01  1 év 

szakmai 
érettsé-

gi 

2019
. 

08.1
2. 
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Ssz
. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 

 megnevezése 
kimenetelének típusa 

időtartama 
feltételei 

határ-ideje Óra 
hó-

nap/é
v 

III. Felnőttoktatás 

1. 
Fotográfus és 
fotótermék-
kereskedő 

OKJ 54 810 
01  2 év érettsé-

gi 

2019
. 

08.1
2. 

- 

2. Fodrász OKJ 54 815 
01  2 év érettsé-

gi 

2019
. 

08.1
2. 

- 

3. Kozmetikus OKJ 54 815 
02  2 év érettsé-

gi 

2019
. 

08.1
2. 

- 

4. Sportedző 
(atlétika) 

OKJ 54 813 
02  2 év érettsé-

gi 

2019
. 

08.1
2. 

 

5. Ruhaipari 
technikus 54 542 02  1 év 

szakmai 
érettsé-

gi 

2019
. 

08.1
2. 

 

6. 
Erősáramú 
elektrotech-

nikus 
54 522 01  1 év 

szakmai 
érettsé-

gi 

2019
. 

08.1
2. 

 

7. 

Szakmával 
rendelkezők 
érettségire 

történő felké-
szítése 

  2 év szakmai 
vizsga 

2019
. 

08.1
2 

 

III.1. Szakmai képzés 

8. Villanyszerelő OKJ 34 522 
04  2 év 10 osz-

tály 

2019
. 
08.1
2. 

 

9. Férfi szabó OKJ 34 542 
04  2 év 10 osz-

tály 

2019
. 
08.1
2. 

 

10. Női szabó OKJ 34 542 
06  2 év 10 osz-

tály 
2019
.  
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Ssz
. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 

 megnevezése 
kimenetelének típusa 

időtartama 
feltételei 

határ-ideje Óra 
hó-

nap/é
v 

08.1
2. 

11.        

Felvételi:  
Nincsen, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai 
eredményeik alapján rangsoroljuk. 

Felnőttoktatás: Az oktatás esti képzésben történik, kivéve a 
szakmával rendelkezők érettségire történő felkészítését, ahol nap-
pali és esti képzés is indul az igényeknek megfelelően. 
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Székesfehérvári Szakképzési Centrum 

JÁKY JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA  
és szakközépiskolája 

OM: 203053-010 
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11. 

: +3622/315-012, +3622/312-498  : +3670/1986333 
: titkarsag@jaky.hu     www.jaky.hu 

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
- 2018. november 7.  10 óra 
- 2018. november 14.  10 óra 
- 2018. november 21.  10 óra 

Induló (tervezett) képzési formák*: 
 
III...   SSSzzzaaakkkgggiiimmmnnnááázzziiiuuummm:::   

Négyéves képzés, melyet a 8. osztály befejezése után lehet elvégezni. Az 
érettségire való felkészítés mellett szakmai tárgyakat is tanulnak diákjaink. 
Építőipar, rendészet és közszolgálat, földmérés és informatika ágazaton 
indítunk osztályokat, melyekbe felvételivel lehet bejutni. A 2019/2020 
tanévben a rendészet és közszolgálat ágazathoz nyelvi előkészítő osztályt 
indítunk. A négy éves képzés szakirányú ágazati érettségivel zárul, amely 
mellett előre meghatározott OKJ-s mellék-szakképesítés megszerzésére is van 
lehetősége a diákoknak. Érettségi után egy év alatt technikus végzettség 
szerezhető. 

1. technikus képzés (szakképzés): 
Kétéves képzésre sikeres érettségi bizonyítvány, egyéves képzésre a 2017/18-as 
tanévtől sikeres szakirányú ágazati érettségi bizonyítvány birtokában lehet 
jelentkezni. 
Építészet szakmacsoportban magasépítő technikus; közlekedés 
szakmacsoportban útépítő és -fenntartó technikus vagy vasútépítő és –fenntartó 
technikus; informatika szakmacsoportban informatikai rendszerüzemeltető;  
mezőgazdaság szakmacsoportban földmérő, földügyi és térinformatikai 
technikus végzettség szerezhető. 
 

IIIssskkkooolllaaarrreeennndddssszzzeeerrrűűű   kkkééépppzzzééésss:::   

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határ-

ideje Óra hónap/
év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. 

XVI. Építőipar 
ágazat 

9. Építészet 
szakmacsoport 

érettségi - 4+1 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 
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2. 

XVI. Építőipar 
ágazat 

13. Közlekedés 
szakmacsoport 

érettségi - 4+1 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

3. 

XXXV. Földmérés 
ágazat, 

20. Mezőgazdaság 
szakmacsoport 

érettségi - 4+1 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

4. 

XIII. Informatika 
ágazat,  

7. Informatika 
szakmacsoport 

érettségi - 4+1 év 8 
általános 

2019. 
02.18.  

5. 

NYEK (nyelvi 
előkészítő osztály) 

XXXVIII. Rendészet 
és közszolgálat 

ágazat, 
22. Rendészet, 
honvédelem és 
közszolgálat 

szakmacsoport 

érettségi - 5+1 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

II. Technikus képzés 

1. Magasépítő 
technikus OKJ 54 582 03 - 1 év érettségi 2019. 

08. 31. - 

2. Útépítő és –fenntartó 
technikus OKJ 54 582 05 - 1 év érettségi 2019. 

08. 31. - 

3. Informatikai 
rendszerüzemeltető OKJ 54 481 06 - 2 év érettségi 2019. 

08. 31. - 

4. Közszolgálati 
ügyintéző OKJ 54 345 01 - 2 év érettségi 2019. 

08. 31. - 

5. 
Földmérő, földügyi 
és térinformatikai 

technikus 
OKJ 54 581 01 - 1 év érettségi 2019. 

08. 31. - 

 
Felvételi:  

A négyéves nappali rendszerű osztályainkba felvételivel lehet bejutni. A pontszámítás 
módja: Az építőipar, az informatika és a földmérés ágazat esetén az általános iskolai 
7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, fizika, idegen nyelv 
érdemjegyei adódnak össze. A tantárgyak beszámítása alapján legfeljebb 50 pont 
hozható. A rendészet ágazaton a fizika helyett a testnevelés tantárgyat vesszük 
figyelembe. A központi írásbeli felvételin maximum 100 pont, a szóbeli felvételin 
maximum 50 pontot lehet elérni. A pontszámok alapján rangsorolunk. A szóbeli 
felvételi időpontjáról a diákokat levélben értesítjük. A szóbeli vizsga jellege: 
elbeszélgetés.  A nyolcadik évfolyamos félévi bukás bármely tantárgyból a 
felvételi jelentkezés elutasítását vonzza maga után. 
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Iskolánk : 
1950-ben alakult, kezdetben útépítő technikum volt, majd az 1970-es évektől 
megjelenik a magasépítő képzés is. Napjaink az építőipari ágazati képzési kínálat 
bővült a földmérés, az informatika és a rendészet ágazati képzésekkel. Iskolánk jól 
megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel, de igény szerint kollégiumi elhelyezés 
is biztosított. 
A sportolni vágyók számára sportpályával és tornateremmel is rendelkezünk. 
Iskolánkban a diákönkormányzat szervezésében kulturális rendezvények és 
szabadidős programok színesítik a diákéletet. Technikai felszereltségünk jó, 8 db 
számítógépterem, multimédiás terem, könyvtár, olvasóterem is segíti a tanórákra és 
vizsgákra való sikeres felkészülést. 
Az iskolai szakmai oktatást egyrészt az iskolai tanműhelyekben, szaktantermekben, 
laboratóriumokban végezzük, másrészt nagyon jó kapcsolatot ápolunk olyan cégekkel, 
amelyek külső helyszínt biztosítanak az oktatáshoz, a naprakész tudás megszerzése 
érdekében. Nagy hangsúlyt helyezünk a korszerű pedagógiai módszerek 
alkalmazására (IKT eszközök bevonása a tanórába, probléma- és kutatás alapú 
tanulási módszerek, kooperatív tanulásszervezés)  

IIIssskkkooolllaaarrreeennndddssszzzeeerrrűűű   fffeeelllnnnőőőttttttoookkktttaaatttááásss   

III. Felnőttoktatás 

1. Magasépítő 
technikus OKJ 54 582 03 - 2 év érettségi 2019. 

09.15. - 

2. Útépítő és –
fenntartó technikus OKJ 54 582 05 - 2 év érettségi 2019. 

09.15. - 

3. Vasútépítő és –
fenntartó technikus OKJ 54 582 06 - 2 év érettségi 2019. 

09.15. - 

4. Közszolgálati 
ügyintéző OKJ 54 345 01 - 2 év érettségi 2019. 

09.15. - 

5. Informatikai 
rendszerüzemeltető OKJ 54 481 06 - 2 év érettségi 2019. 

09.15. - 

6. 
Földmérő, földügyi 
és térinformatikai 

technikus 
OKJ 54 581 01 - 2 év érettségi 2019. 

09.15. - 

 
* A táblázatokban feltüntetett ágazatok, szakképzések tájékoztató jellegűek (tervezett állapot). 
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Székesfehérvári SZC 
Bugát Pál Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája 
OM azonosító: 203053 

Tel: 22/312-073 
E-mail cím: iskola@bugat.hu 
Internet cím: www.bugat.hu 

Intézményvezető: Motikáné Tóth Éva 
 

 
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
2018. december 10. 14.30 óra, 2019. január 7. 14.30 óra 
 
Induló képzési formák: 
I. Szakgimnázium: 

A szakgimnáziumi évfolyamokon a közismereti tantárgyak tanítása mel-
lett, a szakmai képzés keretében egészségügyi, pedagógiai, környezet-
védelmi és vízügyi szakmák elsajátítása folyik. A képzés felkészít az 
érettségi vizsgára, mindemellett megalapozza az érettségivel megsze-
rezhető szakképesítés után egy másik szakirányú szakképesítés meg-
szerzését, amelyre a 13. évfolyamon van lehetőség. Az érettségit köve-
tően a tanulónak arra is lehetősége nyílik, hogy tanulmányait valamely 
felsőoktatási intézményben folytassa. 
A más iskolából érkező, nem szakirányú érettségivel rendelkező tanulók 
az érettségire épülő 2 éves szakképzéseinkbe tudnak bekapcsolódni. 
A nyelvi előkészítő osztályt választók az évfolyam elvégzését követően 
környezetvédelmi osztályban folytatják tanulmányaikat. 

 
II. Szakközépiskola: 

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 további kettő év 
alatt érettségi vizsgát szerezzenek.  

 
Iskolarendszerű képzés: 
 

Ssz
. 

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

(ezer 
Ft) 

megnevezé-
se 

kimenetelének 
típusa 

időtartama 

feltételei 
ha-
tár-
ideje Óra 

Hó-
nap/ 
év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. Egészség-
ügyi  

érettségi, OKJ 
szakképesítés, 

a 13. évfo-
- 4+1év 8 általános 

2019
. 

02.1
- 
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lyam után 
gyakorló ápo-
ló, vagy gya-
korló csecse-
mő és gyer-
mekápoló  

8. 

2. Környezet-
védelem 

érettségi, OKJ 
szakképesítés, 

a 13. évfo-
lyam után 
környezet-

védelmi tech-
nikus  

- 4+1 
év 8 általános 

2019
. 

02.1
8. 

- 

3. 

Nyelvi elő-
készítő év-

folyam  
(angol) 

 

érettségi, OKJ 
szakképesítés, 

a 13. évfo-
lyam után 
környezet-

védelmi tech-
nikus  

- 5+1 
év 8 általános 

2019
. 

02.1
8. 

- 

4.  Pedagógia 

érettségi, OKJ 
szakképesítés, 

a 13. évfo-
lyam elvégzé-
se után peda-

gógiai- és 
családsegítő 
munkatárs 

- 4+1 
év 8 általános 

2019
. 

02.1
8. 

- 

5.  Vízügy 

érettségi, OKJ 
szakképesítés, 

a 13. évfo-
lyam elvégzé-
se után víz-
gazdálkodó 
technikus 

- 4+1 8 általános 

2019
. 

02.1
8. 

- 

II. Szakközépiskolai képzés 

1.  
Szociális 

gondozó és 
ápoló 

OKJ-ban sze-
replő szakké-

pesítés 
- 3+2 8 általános 

2019
.02.1

8. 
- 

III. Érettségire épülő szakképzés 

1. 
Gyakorló 
ápoló (nap-
pali, esti) 

OKJ 54 723 
02 - 2 érettségi 

2019
. 

03.3
1. 

- 

2. 

Gyakorló 
csecsemő 
és gyer-
mekápoló 
(nappali, 
esti) 

OKJ 54 723 
03 - 2 érettségi 

2019
. 

03.3
1. 

- 
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3. 
Gyakorló 
mentőápoló  
(esti) 

OKJ 54 723 
01 - 2 érettségi 

2019
. 

03.3
1. 

- 

4. 
Fogászati 
asszisztens 
(esti) 

OKJ 54 720 
02 - 2 érettségi 

2019
. 

03.3
1. 

- 

5. 
Fizioterápi-
ás asszisz-
tens (esti) 

OKJ 54 725 
03 - 2 érettségi 

2019
. 

03.3
1. 

- 

6. 

Környezet-
védelmi 
technikus 
(nappali, 
esti) 

OKJ 54 850 
01 - 2 érettségi 

2019
. 

03.3
1. 

- 

7. 

Vízgazdál-
ko-dó tech-
nikus 
(nappali, 
esti) 

OKJ 54 854 
02 - 2 érettségi 

2019
. 

03.3
1. 

- 

IV. Ráépülő szakképzés 

1. 
Ápoló  
(nappali, 
esti) 

OKJ 55 723 
01 - 1 

érettségi, 
gyakorló 
ápoló 

2019
. 

03.3
1. 

- 

2. 

Csecsemő 
és gyer-
mekápoló  
(nappali) 

OKJ 55 723 
02 - 1 

érettségi, 
gyakorló 
csecsemő és 
gyermekápo-
ló  

2019
. 

03.3
1. 

- 

3. 

Környezet-
védelmi 
mérés szak-
technikus 
(esti) 

OKJ 55 850 
02 - 0,5 

érettségi, 
környezet-
védelmi 
technikus 

2019
. 

03.3
1. 

- 

4. 

Vízminőség-
védelmi 
szaktechni-
kus (esti) 

OKJ 55 853 
02 - 0,5 

érettségi, 
vízgazdálko-
dó technikus 

2019
. 

03.3
1. 

- 

 
Felvételi:  

A szakgimnáziumi osztályokba jelentkezés esetén a felvételi pontszámok 
megállapítása a központi írásbeli felvételi és a tanulmányi eredmények 
alapján történik.  
A szakközépiskolai osztályokban a felvételi pontszámok a tanulmányi 
eredmények alapján kerülnek meghatározásra. 
A tanulóknak egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 
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Iskolánk: 

Iskolánk Székesfehérvár belvárosában, a MÁV állomáshoz és a buszpá-
lyaudvarhoz közel helyezkedik el. Mellette található a középiskolai leány-
kollégium, és az iskolától mindössze 10 percre található a József Attila 
fiúkollégium. Háromemeletes iskolaépületünkben jól felszerelt szaktan-
termek, demonstrációs termek, iskolai könyvtár, tornacsarnok, edzőte-
rem található. Intézményünk a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolá-
ja. Örökös Ökoiskolaként feladatokat vállaltunk környezetünk megóvása, 
a fenntarthatóság érdekében. Igyekszünk részt venni a város kulturális 
életében, iskolánk rendezi minden évben a Városi Diákgálát. Jól működő 
német testvériskolai kapcsolatunk van, amely hozzájárul tanulóink nyelvi 
készségeinek fejlesztéséhez.  

 
III. Felnőttképzés: - 
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 Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi  
és Vendéglátóipari 

  Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
OM azonosító: 203053 

 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32. 
Telefon: 06 – 22 / 505 - 222, 505 - 223 

Honlap: www.deaksuli-fehervar.hu 
E-mail: fehervar@deak.axelero.net 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYEK 

Pályaválasztási kiállítás:  
 Helye: Székesfehérvár, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Fejér Megyei Kirendeltség 

 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

 Ideje: 2018. november 09. 9.00 – 16.00 (péntek) 

 2018. november 10. 9.00 – 12.00 (szombat) 

Nyílt nap:  

 Helye: Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.  

 Ideje: 2018. november 09. 14.30. 

INDULÓ KÉPZÉSI FORMÁK 

I. Szakgimnázium 

Négy +1 éves képzés, évente 1-1 osztállyal indul. A szakirányú érettségire 
való felkészítés során szakmai tárgyakat is tanulnak diákjaink, nyári ös--
szefüggő gyakorlaton kell részt venniük. Az osztályok között van vendég-
látás és kereskedelem szakirányú. Ezeken a szakirányokon mellék-
szakképesítésként pincér illetve eladó szakma szerezhető. Az érettségi 
megszerzése után egy éves OKJ-s képzéssel vendéglátásszervező, illetve 
kereskedő végzettséget szerezhetnek a tanulók. 

Felvételi pontszámítás módja: általános iskolai tanulmányi eredmények 
alapján, (5. 6. 7. év végi, 8. félévi eredmények), készségtárgyak nélkül 
(rajz, ének, technika, testnevelés).  

Továbbá vendéglátásszervező szakra központi írásbeli felvételin valamint 
képesség- és készségfelmérő vizsgálaton kell részt venni a jelentkezők-
nek. 

Mindkét szakon egészségügyi követelményeknek való megfelelés. 

Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított. 
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II. Szakközépiskola 
Iskolánkban szakács, cukrász, pincér és eladó szakmákra lehet jelentkez-
ni. A képzési idő minden szakma esetében 3+2 év. A szakmai záróvizsga 
sikeres letétele után két év alatt érettségi vizsgát lehet tenni. 

Vendéglátás szakmacsoportban (szakács, cukrász, pincér) képesség- és 
készségfelmérő vizsgálaton kell részt venni a jelentkezőknek, valamint 
egészségügyi követelményeknek kell megfelelni. 

 

Érettségire épülő képzés 

Egy éves képzés, évente 2 osztály indul, melyre jelentkezni lehet sikeres 
szakmai érettségi bizonyítvány birtokában. A képzés során vendéglátás-
szervező- vendéglős vagy logisztikai ügyintéző végzettséget szerezhetnek 
a tanulók. 
Felvételi követelmény: egészségügyi követelményeknek megfelelés, ága-
zati érettségi vizsga. 

Egyéb fontos információk: kollégiumi elhelyezés biztosított. 

 

ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉS 

 

Ssz. 

A szakképesítés  
(képzési program) Jelentkezés Képzési 

költség 
(ezer 
Ft) megnevezése 

kimene-
telének 
típusa 

időtartama 
feltételei határ-

ideje Ór
a 

hó-
nap/év 

 
I. Szakgimnáziumi képzés 

1. 
Vendéglátás 

szakma- 
csoport 

érettségi - 4 év 8 általános 
+ felvételi 

2018.1
2.07. - 

2. 
Kereskedelem 

szakma-
csoport 

érettségi - 4 év 8 általános 2018.1
2.07. - 

 
II. 1. Érettségire épülő képzés 

1. 
Vendéglátás-

szervező- 
vendéglős 

OKJ 
54 811 

01 
- 1 év szakmai 

érettségi 
2018.1
2.07. - 

2. Logisztikai 
ügyintéző 

OKJ 
54 345 

01 
- 1 év szakmai 

érettségi 
2018.1
2.07. - 
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II. 2. Szakközépiskolai képzés 

1. Cukrász 
OKJ 

34 811 
01 

- 3 év 

8 általános 
+ készség-

felmérő 
vizsgálat 

2018.1
2.07. - 

2. Eladó 
OKJ 

34 341 
01 

- 3 év 8 általános 2018.1
2.07. - 

3. Pincér 
OKJ 

34 811 
03 

- 3 év 

8 általános 
+ készség-

felmérő 
vizsgálat 

2018.1
2.07. - 

4. Szakács 
OKJ 

34 811 
04 

- 3 év 

8 általános 
+ készség-

felmérő 
vizsgálat 

2018.1
2.07. - 

ISKOLÁNK 

A képző intézmény több, mint 25 éve működik Székesfehérváron a Károly 
János utca 32. szám alatt. Az iskola jól megközelíthető, mind a buszpálya-
udvarról, mind a vasútállomásról, nem szükséges helyi tömegközlekedést 
igénybe venni. A távolabbról érkező diákoknak kollégiumi elhelyezés biz-
tosított. Intézményünk fő profilja a vendéglátós és kereskedelmi tanoncok 
oktatása volt és jelenleg is 70-30 %-os arányban ez a fajta képzés zajlik. 
Az iskola kitűnő kapcsolatokat ápol a Székesfehérvár és környékén műkö-
dő vállalkozásokkal, megfelelő gyakorlati helyeket biztosítva tanulóink 
számára. 

FELNŐTTOKTATÁS 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 11 szakképző intézményt tömörít, 
melybe iskolánk is beletartozik. Fő tevékenységük a szakgimnáziumi és 
szakközépiskolai oktatás-nevelés, nappali, esti formájú felnőttoktatás, fel-
nőttképzés, valamit a HÍD programok keretében történő oktatás, illetve 
kollégiumi ellátás.  
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Ssz. 

A szakképesítés  
(képzési program) Jelentkezés 

Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése 
kimene-
telének 
típusa 

időtartama 

feltételei határ-
ideje Óra 

hó-
nap/ 
év 

 
 
III. Felnőttoktatás 

1. Cukrász 
OKJ 

34 811 
01 

- 2 év Szakképzési Centrum ren-
delkezése szerint.  

2. Eladó 
OKJ 

34 341 
01 

- 2 év Szakképzési Centrum ren-
delkezése szerint.  

3. Pincér 
OKJ 

34 811 
03 

- 2 év Szakképzési Centrum ren-
delkezése szerint.  

4. Szakács 
OKJ 

34 811 
04 

- 2 év Szakképzési Centrum ren-
delkezése szerint.  

5. Vendéglátás-
szervező 

OKJ 
54 811 

01 
- 2 év 

Szakképzési Centrum ren-
delkezése szerint. Felvételi 
követelmény: érettségi 

bizonyítvány 

6. Kereskedő 
OKJ 

54 341 
01 

- 2 év 

Szakképzési Centrum ren-
delkezése szerint. Felvételi 
követelmény: érettségi 

bizonyítvány 

A rendelkezés megtalálható: http://szfszc.hu/felnottoktatas/ 
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SZÉKESFEHÉRVÁRI SZC 

HUNYADI MÁTYÁS SZAKGIMNÁZIUMA 
OM azonosító: 203053/012 Telefon: 22/312-428 

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.  
titkarsag@hunyadim.hu  

www.hunyadim.hu  

 
 

 

 
Pályaválasztási rendezvények: 
Pályaválasztási kiállítás:  

 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltség 

  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

 Ideje: 2018. november 9. 9:00 – 16:00 (péntek) 

  2018. november 10. 9:00 – 12:00 (szombat) 

Pályaorientációs nap: 

 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum  

  Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma 

  8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.  

 Ideje:  2018. október 13. (szombat). Szakmai bemutató órák látogatására van 
lehetőség. Pályaorientációs foglalkozásokat tartunk szakemberek 
bevonásával. (Bővebben az iskola honlapján lehet tájékozódni!) 

Nyílt nap:  

 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum  

  Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma 

  8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.  

 Ideje: 1. 2018. november 26. (hétfő) 14:30.  
  Előtte szakmai bemutató órák látogatására van lehetőség. A részvételi 

szándékot az iskola titkárságán kell jelezni a megadott elérhetőségeken. 

  2. 2018. december 3. (hétfő) 17 óra. 

Induló képzési formák: 
 
I. Szakgimnázium:  

A képzés 4+1 vagy 5+1 éves, jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet. Az érettségire 
való felkészítés keretein belül, szakmai képzés is folyik. A 4. vagy 5. tanév végén ágazati 
szakmai érettségi vizsgát kell tenni. Az érettségi vizsga sikeres letételével úgynevezett 
mellék-szakképesítés is szerezhető a tanuló választása alapján. A 13. évfolyamon közismeret 
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nélküli szakképzés folyik, melynek keretében emelt szintű OKJ-végzettség szerezhető. A 
NYEK-es osztályokban a képzés 1 év intenzív nyelvi oktatással kezdődik.  

 

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-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 iskolarendszerű 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. 

 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. 
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Iskolarendszerű képzés: 

Ssz. 

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

megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama feltételei 

határideje Óra hónap
/év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. Informatika  
érettségi, OKJ-

ban szereplő 
szakképesítés 

- 
4+1 
év 

8 általános 2019. 
02.18. - 

2. Távközlés 
érettségi, OKJ-

ban szereplő 
szakképesítés 

- 4+1 
év 8 általános 2019. 

02.18. - 

3. 
Közgazdaság 

Nyelvi előkészítő 
évfolyam  
(angol) 

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés 

- 5+1 
év 8 általános 2019. 

02.18. - 

4. 
Ügyvitel 

Nyelvi előkészítő 
évfolyam  
(angol) 

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés 

- 5+1 
év 8 általános 2019. 

02.18. - 

II. Technikus képzés 

1. Gazdasági 
informatikus OKJ 54 582 02 - 1 év 

szakgimnáziumi 
érettségi 

informatika 
ágazat 

 
08.31. - 

2. Vállalkozási és 
bérügyintéző OKJ 54 344 02 - 1 év 

szakgimnáziumi
érettségi 

közgazdaság 
ágazat 

08.31. - 

3. Irodai titkár OKJ 54 346 03 - 1 év 
szakgimnáziumi

érettségi 
ügyvitel ágazat 

 
08.31. - 

4. 
Infokommunikác
iós hálózatépítő 
és üzemeltető 

OKJ 54 346 03 - 1 év 
szakgimnáziumi 

érettségi 
távközlés ágazat 

08.31. - 

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 
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található, akinek felső tagozatos átlageredménye jobb, illetve akinek sajátos helyzete azt 
indokolja. 

Ss
z. 

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

megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama feltételei 
határideje Óra hónap

/év 
III. Nappali szakképzés érettségizettek számára 

1. Gazdasági 
informatikus OKJ 54 582 02 - 2 év bármilyen 

érettségi 
 

08.31. - 

2. Vállalkozási és 
bérügyintéző OKJ 54 344 02 - 2 év bármilyen 

érettségi 08.31. - 

3. Irodai titkár OKJ 54 346 03 - 2 év bármilyen 
érettségi 08.31. - 

IV. Felnőttoktatás 

1. Államháztartási 
ügyintéző OKJ 54 344 04  2 év bármilyen 

érettségi 
2019. 
08.31. - 

2. 
Államháztartási 

mérlegképes 
könyvelő  

OKJ 54 344 02  1 év közgazdasági 
szakképzettség 

2019. 
08.31. - 

3. Irodai titkár OKJ 54 346 03  2 év bármilyen  
érettségi 

2019. 
08.31. - 

4.  

Infokommuniká
ciós 

hálózatépítő és 
üzemeltető 

OKJ 54 481 03  2 év bármilyen 
érettségi 

2019. 
08.31. - 

5. Gazdasági 
informatikus OKJ 54 582 02 - 2 év bármilyen 

érettségi 
2019. 
08.31. - 

6. Vállalkozási és 
bérügyintéző OKJ 54 344 02 - 2 év bármilyen 

érettségi 
2019.
08.31. - 

 

Jelentkezés feltétele: 

A jelentkezési feltételek teljesítése (érettségi bizonyítvány megléte).  

 

Iskolánk:  

Iskolánkat, Székesfehérvár legrégebbi világi középiskoláját 1868-ban alapította a 
Kereskedelmi Társulat. Az intézmény 1924-ben vette fel Hunyadi Mátyás nevét. A 
közgazdasági és ügyviteli képzés 1987-ben informatikai szakágazattal, majd 2016-ban 
távközlés szakágazattal bővült. 2018. szeptember 1-jén kezdtük meg a 151. tanévünket. 
Iskolánk értékrendszerében első helyen szerepel a magas szintű tudás átadása, a tehetségek 
támogatása, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk a nevelőmunkára is.  
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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 tanulnak, 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 hat 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 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 

 

 
 
 
 
 

 

 Szakgimnázium 
Tagozatkód 0801 

Ágazat kereskedelem  
Tervezett szakmai kimenet Érettségivel egy időben szerezhető szakmai végzettség: Eladó  

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

Osztály 0,5 
Felvehető tanulók száma 12 

Oktatott idegen nyelv német, angol 
Csoportbontásban tanult 

tantárgy 
idegen nyelv, szakmai tantárgyak 

Tagozatkód 0802 
Ágazat informatika  

Tervezett szakmai kimenet Érettségivel egy időben szerezhető szakmai végzettség: Irodai informatikus 
(OKJ 52 481 02) 

Érettségi után+1 év: CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01) 
Osztály 0,5 

Felvehető tanulók száma 20 
Oktatott idegen nyelv német, angol 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

idegen nyelv, szakmai tantárgyak 

 Szakközépiskola 
Tagozatkód 0803 

Szakmacsoport gépészet 
Tervezett szakmai kimenet gépi forgácsoló (OKJ 31 521 03) 

Osztály 1 
Felvehető tanulók száma 24 

Oktatott idegen nyelv német, angol 
Csoportbontásban tanult 

tantárgy 
idegen nyelv, szakmai tantárgyak, 

Tagozatkód 0804 
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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 0805 
Szakmacsoport gépészet 

Tervezett szakmai kimenet mechatronikus karbantartó (OKJ 34 523 01) 
Osztály 0.5 

Felvehető tanulók száma 12 
Oktatott idegen nyelv német, angol 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

idegen nyelv, szakmai tantárgyak 

Tagozatkód 0806 
Szakmacsoport kereskedelem, marketing-üzleti adminisztráció 

Tervezett szakmai kimenet eladó (OKJ 34 341 01) 
Osztály 1 

Felvehető tanulók száma 24 
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, korrepetálás 
Nyílt nap 2018. november 21. 15.00 óra (gépészeti, elektronikai szakmák, helye: Mór, 

Iskola u. 1. – Tanműhely) 
2018. november 21. 16.00 óra (szakgimnáziumi, a kereskedelmi és  
vendéglátóipari  szakközépiskolai képzések, helye: Mór, Dózsa Gy. u. 2. -  
Iskola) 

 
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 

- 2018. november 21. 15.00 (gépészeti, elektronikai szakmák, helye: Mór, Iskola u. 1. – Tanműhely) 
- 2018. november 21. 16.00 (szakgimnáziumi,  a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskolai 

képzések, helye: Mór, Dózsa György u.2. – Iskola) 
 
Induló képzési formák: 
I. Szakgimnázium: nappali rendszerű, 4+1 éves képzés 
 
II. Szakközépiskola: nappali rendszerű 3+2 éves képzés 
 
  
 
 
 
Iskolarendszerű képzés: 



86

Ssz. 
A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 

Képzési 
költség 
(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 

típusa 
időtartama 

feltételei határideje 
Óra Hónap  

/év 
I. Szakgimnáziumi képzés 

0801
. 

Kereskedele
m ágazat 

Érettségivel egy 
időben szerezhető 

szakmai 
végzettség: Eladó 
(OKJ 34 341 01) 

Érettségi után+1 
év: kereskedő (OKJ 
54 341 019) 

- 4+1 év 
8 általános 
eredménye 
alapján 

2019. 02.18. - 

0802
. 

Informatika 
ágazat 

Érettségivel egy 
időben szerezhető 

szakmai 
végzettség: Irodai 
informatikus (OKJ 

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

- 4+1 év 
8 általános 
eredménye 
alapján 

2019.02.18.  - 

        
 
II. Szakközépiskolai képzés 
 

0803 

Gépi 
forgácsoló 
 
(hiányszakma
, ösztöndíjas 
képzés) 
 

OKJ 34 521 03 - 3+2 év 
8 általános 
eredménye 
alapján 

2019.02.18. - 

0804 
Ipari gépész 
 
(hiányszakma
, ösztöndíjas 
képzés) 

OKJ 34 521 04 - 3+2 év 
8 általános 
eredménye 
alapján 

2019.02.18. - 

0805 
Mechatroni-
kus 
karbantartó 

OKJ 34 523 01 - 3+2 év 
8 általános 
eredménye 
alapján 

2019.02.18. - 

0806 Eladó OKJ 34 341 01 - 3+2 év 
8 általános 
eredménye 
alapján 

2019.02.18. - 

       - 

 
 
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. 
Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
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Iskolánk: 
 
A Bakony és a Vértes találkozásánál, festői környezetben találjuk Mórt, Magyarország 100.városát, a finom 
borok, a magyar és német nemzetiségi kultúra hazáját. A város központjában, műemlék jellegű épületek között 
áll a Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. 
Iskolánkban több mint 130 éve folyik a nevelő-oktató munka. Ez alatt a hosszú 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 kollégiumunknak 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 érettségi sikeres megszerzését 
tűzték ki célul; 

 
A iskola várja és vállalja mindazok képzését és oktatását  

- akiknek, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolánkat kijelöli, az 
Ő képzésüket és értékelésüket a szekértői 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 Gimnázium 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 pihenés és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. 
 
Az iskolák nyílt napjainak keretében szívesen látunk minden érdeklődő diákot és szülőt, de előzetes egyeztetés 
alapján bármikor megtekinthető kollégiumunk. 
Jelentkezni az iskolai beiratkozás napján kell, személyesen a kollégiumban. Fiúk, lányok jelentkezését egyaránt 
várjuk. 
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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: Németh István (22) 315-514/2906 

PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNY (NYÍLT NAP)  
 
 2018. november 28. 8.00-13.00 
 
Induló képzési formák*: 
III...    SSSzzzaaakkkgggiiimmmnnnááázzziiiuuummm:::         

A képzés 4+1 éves. Jelentkezni 8. évfolyamon a felvételi eljárás során lehet, autószerelő 
vagy autóelektronikai műszerész szakmára.   Az érettségire való felkészítés keretein 
belül szakmai képzés is folyik. A 4. év végén érettségi vizsgát kell tenni, ezen belül 
kötelezően választott tárgy a közlekedésgépész szakmai tantárgy. Sikeres vizsga esetén 
az adott ágazatnak megfelelő szakképesítés, majd az 5. év végén érettségi végzettséghez 
kötött ágazati szakképesítés (autószerelő, autóelektronikai műszerész) szerezhető. 

IIIIII...    SSSzzzaaakkkkkkööözzzééépppiiissskkkooolllaaa:::       

A képzés 3 + 2 éves, a választott szakmai képzésre jelentkezni 8. évfolyamon a felvételi 
eljárás során. A szakmai tárgyak mellett közismereti tárgyakat is tanulnak. A 3. év végén 
szakmai vizsgát tesznek. Sikeres szakmai vizsga után további 2 éves képzés keretén 
belül érettségi vizsga megszerzésére készítünk fel. A gépi forgácsoló szakma után 1 év 
alatt CNC gépkezelő szakmai végzettség szerezhető.  
Vannak szakmák, melyekre jelentkezni befejezett 10. évfolyam után is lehet.  

IIIIIIIII...    FFFeeelllnnnőőőttttttoookkktttaaatttááásss:::       

A felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. 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. 

IIIssskkkooolllaaarrreeennndddssszzzeeerrrűűű    kkkééépppzzzééésss:::    

Ssz. 

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

megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határi

deje Óra hónap
/év 

I. Szakgimnáziumi képzés  

1. Közlekedés  
gépész   

érettségi + 
autószerelő 

szakma 
OKJ 54 525 02 

- 4+1 
év 8 általános 2019. 

02.18. - 
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2. Közlekedés  
gépész   

érettségi + 
autóelektronikai 

műszerész 
szakma 

OKJ 54 525 01 

- 4+1 
év 8 általános 2019. 

02.18. - 

3. Autószerelő  
OKJ 54 525 02 - 2 év  

érettségi 
2019.
06.30. - 

4. Autóelektronikai 
műszerész 

 
OKJ 54 525 01 - 2 év  

érettségi 
2019.
06.30. - 

5. Autótechnikus OKJ 55 525 01 - 1 év 

autószerelő vagy 
autóelektronikai 

műszerész 
szakma 

2019. 
06.30. - 

II. Szakközépiskola  

1. Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03 
+ érettségi - 3+2 

év 8 általános 2019. 
02.18. - 

2. Ipari gépész OKJ 34 521 04 
+ érettségi - 3+2 

év 8 általános 2019. 
02.18. - 

3. Hegesztő OKJ 34 521 06 
+ érettségi - 3+2 

év 8 általános 2019. 
02.18. - 

4. Épület- és 
szerkezetlakatos 

OKJ 34 582 03 
+ érettségi - 3+2 

év 8 általános 2019. 
02.18. - 

5. Szerszámkészítő OKJ 34 521 10 
+ érettségi - 3+2 

év 8 általános 2019. 
02.18. - 

6. Járműfényező OKJ 34 525 03 
+ érettségi - 3+2 

év 8 általános 2019. 
02.18. - 

7. Karosszéria-
lakatos 

OKJ 34 525 06 
+ érettségi - 3+2 

év 8 általános 2019.
02.18. - 

8. Érettségire 
felkészítő 

érettségi - 2 év szakmai  
végzettség 

folya
matos - 

Szakmai képzés, közismereti tantárgyak nélkül 

1. CNC gépkezelő OKJ 35 521 01 - 1 év 

gépi forgácsoló 
vagy 

gépgyártástechn
ológiai 

technikus 
szakma 

2019.
06.30. - 

2. Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03 - 2 év befejezett 10. 
évfolyam 

2019.
06.30. - 

3. Hegesztő OKJ 34 521 06 - 2 év befejezett 10. 
évfolyam  

2019.
06.30. - 

4. Szerszámkészítő OKJ 34 521 10 - 2 év befejezett 10. 
évfolyam  

2019.
06.30. - 

III. Felnőttoktatás - esti munkarend 

1. 
Szakiskolát 
végzettek 

középiskolája 
érettségi - 2 év 

iskolarendszerben 
szerzett 

szakképesítés 

2019. 
08.22. - 
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2. Hegesztő OKJ 34 521 06 - 2 év 

befejezett 10. 
évf., vagy  

iskolarendszerben 
szerzett 

szakképesítés 

2019.
08.22. - 

3. CNC gépkezelő OKJ 35 521 01 - 1 év 

gépi forgácsoló 
vagy 

gépgyártástechnol
ógiai technikus 

szakma  

2019. 
08.22. - 

4. Szerszámkészítő OKJ 34 521 10 - 2 év 

befejezett 10. 
évf., vagy  

iskolarendszerben 
szerzett 

szakképesítés 

2019. 
08.22 

- 

5. Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03 - 2 év 

befejezett 10. évf. 
, vagy  

iskolarendszerben 
szerzett 

szakképesítés 

2019. 
08.22 

- 

6. 
 

Tehergépjármű 
vezető OKJ 35 841 02 - fél 

év 

iskolarendszerben 
szerzett 

szakképesítés 

folya
matos - 

7. Autóbusz vezető OKJ 35 841 01 - fél 
év 

iskolarendszerben 
szerzett 

szakképesítés 

folya
matos - 

 
Felvételi:    

Az általános iskolai eredményt vesszük figyelembe, ennek alapján állítjuk össze a felvételi 
rangsort. Az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben 
részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének 
településén található, továbbá, az azonos összpontszámot elért jelentkezők esetén a rangsort a 
jobb matematika, fizika hozott pontszám adja.  
A felvétel feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

Iskolánk: 
Iskolánk közel 50 éve gépész, közlekedésgépész területen képez szakembereket. A 2016/2017. 
tanévtől szakgimnáziumi, szakközépiskolai rendszerben neveljük, oktatjuk tanulóinkat.  
Felnőttoktatás keretében esti munkarendben folyik bizonyos szakmák oktatása.  
Szakközépiskolai tanulóink a duális képzés követelményeinek megfelelően a 9. évfolyam során 
az intézmény tanműhelyében, majd a sikeresen letett szintvizsga után 10. évfolyamtól külső 
gyakorlati helyen teljesítik a szakmai gyakorlatot.  A szakgimnáziumi tanulók 9-12. évfolyamon 
az iskolai tanműhelyben vesznek részt gyakorlaton, ezt követően külső képző helyen teljesítik a 
szakmai gyakorlatot.  
2015/2016. tanévtől a Székesfehérvári Szakképzési Centrum tagintézményeként működünk. 
Saját kollégiumunkban tudjuk biztosítani az azt igénylő tanulóink elhelyezését. 

   



91

 

 

Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
2060 Bicske, Kossuth tér 3. 
OM azonosító: 203053 
Tel: 22/350-799 
E-mail cím: titkarsag.vajda@outlook.hu 
Internet cím: http://www.vajdaj-bicske.sulinet.hu 
Igazgató: Butola Zoltán 
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: - 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: - 

 
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 

- 2018. november 08.  9-13 óra 
- 2017. november 21.  9-13 óra 

Induló (tervezett) osztályok, képzési formák*: 

4 + 1 éves, érettségire, OKJ-s szakmai képesítés megszerzésére, vala-
mint felsőfokú szakmai továbbtanulásra felkészítő oktatás/képzés. 8. 
osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy az érettsé-
gire való felkészülés mellett szakmai tárgyakat is tanulnak, s részt 
vesznek szakmai gyakorlaton. Egy idegen nyelv (angol vagy német) 
tanulása kötelező. A négy éves képzés érettségivel zárul, majd egy év 
alatt magasabb OKJ-s szakmai végzettség szerezhető. A gyakorlati 
képzőhelyet mindhárom képzés esetében az iskola biztosítja. 

 
A rendészeti pályára előkészítő osztály, megismerteti a rendőrrel 
szemben támasztott követelményeket, jogi ismereteket, önvédelmet is 
tanítunk. Az érettségi megszerzése után a diákok felvételt nyerhetnek 
a Rendőrtiszti Főiskolára. Megszerezhető képesítés: közszolgálati 
ügykezelő, majd közszolgálati ügyintéző. 
 
A kereskedelem szervezésére, irányítására felkészítő osztály, emelt 
idegen nyelvi óraszámmal. Eladástant, áruforgalmat, kereskedelmi 
gazdaságtant, vállalkozástant tanulnak. Az érettségi után a kereske-
delmi és marketing szakirányban való felsőfokú továbbtanulást vá-
laszthatják. 
A négy éves képzés szakirányú érettségivel zárul, majd az ötödik év 
végén magasabb OKJ-s szakmai végzettség szerezhető. 
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Az információtechnológiai alapok elsajátítását követően, hálózati is-
mereteket, a programozás, az adatbázis kezelés, az operációs rendsze-
rek és az informatikai szolgáltatások tudnivalóit tanulják. Az érettségi 
bizonyítvány megszerzését követően szakirányú, egyetemi vagy főis-
kolai továbbtanulást, vagy az ötödik tanév végén az OKJ vizsga letéte-
lét választhatják. Kimeneti képesítés: informatikai rendszerüzemelte-
tő. 

A három éves képzésre Bicske és vidéke 8. osztályos tanulóinak a je-
lentkezését várjuk. Közismereti és szakmai tárgyakat is tanulnak, s 
részt vesznek szakmai gyakorlaton. Egy idegen nyelv (angol vagy né-
met) tanulása kötelező. A képzés szakmunkásvizsgával zárul. Ezt kö-
vetően elhelyezkedhet a fiatal, illetve lehetősége nyílik a tanulmányok 
folytatására, s két év alatt felkészülhet az érettségi bizonyítvány meg-
szerzésére. 

Lányok és fiúk jelentkezését várjuk, akik elhivatottságot éreznek a 
(bolti) eladó szakmai képesítés megszerzéséhez. A harmadik év végén 
eladó (OKJ 34 341 01) szakmunkásvizsgát tesznek a tanulók. Bicske 
és vidéke üzletei tárt karokkal várják végzős tanulóinkat. 
A gyakorlati képzőhelyet az iskola – megfelelő partnerek bevonásával, 
pl. SPAR, Tesco, Príma, DM stb. – biztosítja.

Lányok és fiúk jelentkezést várjuk. A harmadik év végén húsipari ter-
mékgyártó (OKJ 34 541 03) szakmunkásvizsgát tesznek a tanulók. A 
SPAR húsüzeme, továbbá a térség hentes-üzemei elhelyezkedési lehe-
tőséget kínálnak a végzős tanulóknak. 
A gyakorlati képzőhelyet az iskola, és a SPAR húsüzeme biztosítja.

 

Mindhárom szakmánál a két éves képzésre bármelyik középiskolában szerzett 
érettségi bizonyítvány birtokában lehet jelentkezni. A diákok kizárólag szakmai 
elméleti tantárgyakat tanulnak, illetve szakmai gyakorlaton vesznek részt. 

Kimenet: OKJ 54 341 01 

Kimenet: OKJ 54 344 01 
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Kimenet: OKJ 54 841 11 
 

A két éves oktatásra bármelyik iskolarendszerű képzésben szerzett 
szakmunkásbizonyítvány birtokában lehet jelentkezni korhatár nélkül. 
A diákok kizárólag közismereti tantárgyakat tanulnak. Az oktatás pén-
tek délután és szombaton folyik. 

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határ-

ideje Óra hó-
nap/év 

I. Szakgimnáziumi oktatás/képzés 

1. Rendészet és köz-
szolgálat ágazat 

érettségi + 
OKJ 54 345 01 
(Közszolgálati 

ügyintéző) 

- 4 + 1 
év 

8 általá-
nos 

2019. 
02.15. - 

 Kereskedelem ágazat 
érettségi + 

OKJ 54 341 01 
(Kereskedő) 

- 4 + 1 
év 

8 általá-
nos 

2019. 
02.15. - 

 Informatika ágazat 

érettségi + 
OKJ 54 481 06 
(Informatikai 
rendszerüze-

meltető) 

- 4 + 1 
év 

8 általá-
nos 

2019. 
02.15. - 

II. Szakközépiskola 

1. Eladó 
szakmunkás-

vizsga 
OKJ 34 341 01 

- 3 év 8 általá-
nos 

2019. 
02.15. - 

2. Húsipari 
termékgyártó 

szakmunkás-
vizsga 

OKJ 34 541 03 
- 3 év 8 általá-

nos 
2019. 
02.15.  

III. Felnőtoktatás – érettségi utáni szakképzés 

1. Kereskedő 
szakmai vizsga 
OKJ 54 341 01 

kereskedő 
- 2 év 

érettségi 
bizonyít-

vány 

2019. 
06.30. - 

2.  
szakmai vizsga 
OKJ 54 344 01 - 2 év 

érettségi 
bizonyít-

vány 

2019. 
06.30. - 
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 szakmai vizsga 
OKJ 54 841 11 - 2 év 

érettségi 
bizonyít-

vány 

2019. 
06.30. - 

IV. Felnőttoktatás – érettségire felkészítő 

1. 
Érettségire 
felkészítő 

esti 
érettségi - 2 év 

szakmun-
kás-

bizonyít-
vány 

2018. 
06.30. - 

 
 
Felvételi:  

A szakgimnáziumi osztályokba felvételi írásbeli is szükséges a felvételhez. 
A központi felvételi írásbelit nálunk is megírhatják a tanulók. Pontszámítás: 
az általános iskolai 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv és irodalom, mate-
matika, történelem, idegen nyelv érdemjegyei össze (max. 50 pont), a köz-
ponti felvételi írásbeli (max. 50 pont). A pontszámok alapján rangsorolunk. 
A szakközépiskolai osztályokba az általános iskolai 7. év végi és a 8. félévi 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv érdemje-
gyeit adjuk össze (max. 50 pont). A pontszámok alapján rangsorolunk. 
 

A Vajda: 
Intézményünk Bicskén, a város központjában helyezkedik el. 1952 óta több 
ezren végeztek iskolánkban. 
Arra törekszünk, hogy a helyi közösségnek, azaz Bicske Város és vonzáskör-
zete tanulni vágyó középiskolás- és akár felnőttkorú lakosainak érdemi beis-
kolázási kínálatot ajánljunk. Családias légkörben folyik az oktatás/képzés, 
pedagógusaink – ellentétben számos ún. mamutiskolával – oda tudnak fi-
gyelni minden diákra. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy kiemelkedő ta-
nulóink szárnyakat is kapjanak, s mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy elérjék céljaikat, persze, ha maguk is megteszik az ő dolgukat. Fontos-
nak tartjuk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, minden törekvő diákunk 
megkapja a szükséges segítséget. 
A szakmai oktatás elméleti óráit iskolánkban, gyakorlati foglalkozásait a fel-
sőbb évfolyamok estében – a ma már elvárt duális képzés jegyében – olyan 
cégeknél végezzük (pl.: SPAR, Tesco, Príma, DM), amelyek külső helyszínt 
biztosítanak az oktatáshoz, a valódi gyakorlati ismeretek, készségek meg-
szerzése érdekében. A rendvédelmi önvédelem oktatás színvonalát jelzi, 
hogy iskolánkba jelenleg egy korosztályos kempó világbajnok, s egy bronz-
érmes jár. Mindketten egyesületi tagok is természetesen, de az iskolai tanórák 
alapozták meg későbbi sikereiket. 
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Sportpályánk és tornatermünk lehetőséget teremt az egészséges életmód fizi-
kai feltételeinek biztosítására. Szaktantermeink, laborjaink kiváló felszerelt-
séggel várják tanulóinkat, ezeket folyamatosan fejlesztjük. Sok verseny, di-
áknap, osztálykirándulás, testvériskolai találkozó, projekt stb. színesíti az is-
kola hétköznapjait. Két éve „Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája” va-
gyunk. Ennek, illetve az Euroscola versenyen elért győzelmünknek köszön-
hetően egy osztálynyi tanulónk 2018 tavaszán részt vehetett Strasbourgban 
az Európai Parlament középiskolai témanapján. Tavaly egyik csapatunk 
ezüstérmet nyert a Diákvállalkozók Országos Vetélkedőjén – és még sorol-
hatnánk. 
A Vajdások büszkék iskolánkra, hagyományainkra, eredményeinkre! 
Ha egy kiváló csapathoz akarsz tartozni, s beiskolázási kínálatunk felkel-
tette érdeklődésedet, téged is várunk a Vajdában! 
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Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 
8004 Székesfehérvár, Balatoni út 143. 
OM azonosító: 203053 
Tel: 22/314-104, 06-70/198-6561 
E-mail cím: titkarsag@vorosmarty.hu 
Internet cím: www.vorosmarty.hu 
Tagintézmény-vezető: Szépné Holczer Piroska 

PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYEK  

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
 Helye: Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 
  8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143. 

 Ideje: 2018. november 21. 15.00 óra 

 
 Helye: Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 
  8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143. 

 Ideje: 2019. január 11. 10.00 óra 

 
Pályaválasztási kiállítás:  
 Helye: Türr István Képző és Kutató Intézet 
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

 Ideje: 2018. november 09.  9.00 – 16.00 
  2018. november. 10.  9.00 – 12.00 

 
Induló képzési formák*: 
 
III...    SSSzzzaaakkkgggiiimmmnnnááázzziiiuuummm:::         

A képzés 4+1 éves, a 8. osztály eredményes elvégzése után lehet jelentkezni. 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 technikus végzettség szerezhető. Az érettségi után, vagy a 
technikusi év elvégzése után lehetőség van felsőoktatásban továbbtanulni. A gyakorlati 
oktatás jól felszerelt tanműhelyekben, vagy duális szakképzés keretében történik. 
 
 

IIIIII...    SSSzzzaaakkkkkkööözzzééépppiiissskkkooolllaaa:::      

A választott szakmai képzésre a 8. osztály eredményes elvégzése után lehet jelentkezni. 
A képzés 3 + 2 éves. A szakmai tárgyak mellett közismereti tárgyakat is tanulnak a 
diákok, akik a 3. év végén komplex szakmai vizsgával OKJ-s végzettséget szereznek. 
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Sikeres szakmai vizsga esetén további 2 éves képzés keretein belül érettségi vizsga 
megszerzésére is van lehetőség. 
A gyakorlati oktatás jól felszerelt tanműhelyeinkben, vagy duális szakképzés keretében 
történik. 
A hiányszakmát tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. 
 

IIIIIIIII...    FFFeeelllnnnőőőttttttoookkktttaaatttááásss:::      

Érettségit adó képzés: 
Az oktatás célja, hogy a már szakmával rendelkező fiatalokat felkészítsük az érettségi 
vizsgára. A szakmai érettségi tantárgyat a már megszerzett szakmai végzettség váltja ki. 
A képzés időtartalma nappali és esti tagozaton 2 év. 
Szakmai képzés: 
A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás keretében, bizonyos feltételek teljesítése mellett 
biztosítja két szakma ingyenes megszerzését. A képzés esti munkarendű, megfelelő 
számú jelentkező esetén képzéseinket évenként indítjuk.  
A beiratkozás feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés. 
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IIIssskkkooolllaaarrreeennndddssszzzeeerrrűűű    kkkééépppzzzééésss:::   

Ssz. 

1. A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) 
megnevezése 

kimenetelének típusa 

időtartama feltételei 
határideje Óra hónap/

év 

I. Szakgimnáziumi képzés (MINTA) 

1. Faipari technikus  

érettségi, OKJ 
52 543 01, 13. 
évfolyam után 
OKJ 54 543 01 

- 4+1 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

2. Épületgépész 
technikus 

érettségi, OKJ 
52 582 02, 13. 
évfolyam után 
OKJ 54 582 01 

- 4+1 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

Technikus képzés 

1. Faipari technikus OKJ 54 543 01 - 
1 

vagy 
2 év 

érettségi 2019. 
08.15. - 

2. Épületgépész 
technikus OKJ 54 582 01 - 

1 
vagy 
2 év 

érettségi 2019.
08.15. - 

II. Szakközépiskola  

1. Asztalos OKJ 34 543 02 - 3 év  8 
általános 

2019. 
02.18. - 

2. Ács OKJ 34 582 01 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

3. Tetőfedő OKJ 34 582 15 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

4. Burkoló OKJ 34 582 13 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

5. Kőműves OKJ 34 582 14 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

6. Festő, mázoló, 
tapétázó OKJ 34 582 04 - 3 év 8 

általános 
2019. 
02.18. - 

7. Szárazépítő OKJ 34 582 10 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

8. 
Központifűtés- 
és gázhálózat 

rendszerszerelő 
OKJ 34 582 09 - 3 év 8 

általános 

2019. 
02.18. - 

9. 
Hűtő – és 

légtechnika 
rendszerszerelő 

OKJ 34 582 05 - 3 év 8 
általános 

2019. 
02.18. - 

10. 
Műbútorasztalos 

(ráépülő 
szakképzés) 

OKJ 35 543 01 - 1 év 
asztalos 
szakkép-
zettség 

2019. 
08.15. - 
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Ssz. 

1. A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) 
megnevezése 

kimenetelének típusa 

időtartama feltételei 
határideje Óra hónap/

év 

11. 

Gáz- és hő- 
termelő 

berendezés 
szerelő (ráépülő 

szakképzés) 

OKJ 35 582 01 - 1 év 

központi-
fűtés- és 
gázháló-

zat 
rendszer-
szerelő 

szakkép-
zettség 

2019. 
08.15. - 

11. 

Szakképzésre 
épülő érettségire 

felkészítő 
szakközépiskola 

- - 2 év 

szakmun-
kás 

bizonyít-
vány 

2019. 
08.15. - 

IV. Szakképzési Hídprogram  

1. Szobafestő 
 OKJ 21 582 01 - 2 év  2019. 

08.31 - 

 
Felvételi:    

Szakgimnázium: az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 
és ennek alapján nyernek felvételt. A beiratkozás feltétele az egészségügyi orvosi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

 
Szakközépiskola: az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a jelentkezőket 
és ennek alapján nyernek felvételt. A beiratkozás feltétele az egészségügyi orvosi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

 
A jelentkezési határidő a tanév rendje szerint. 
 

   

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) 
megnevezése 

kimenetelének típusa 

időtartama feltételei/ 
határideje Óra hónap/

év 

III. Felnőttoktatás 

1. Asztalos OKJ 34 543 02 - 2 év 8 
általános 

2019. 
08.15. - 

2. Ács OKJ 34 582 01 - 2 év 8 
általános 

2019. 
08.15. - 

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

2019. 
08.15. - 

4. Burkoló OKJ 34 582 13 - 2 év 8 
általános 

2019. 
08.15. - 
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Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) 
megnevezése 

kimenetelének típusa 

időtartama feltételei/ 
határideje Óra hónap/

év 

5. Kőműves OKJ 34 582 14 - 2 év 8 
általános 

2019. 
08.15. - 

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

általános 
2019. 
08.15. - 

7. Szárazépítő OKJ 34 582 10 - 2 év 8 
általános 

2019. 
08.15. - 

8. 
Központifűtés- 
és gázhálózat 

rendszerszerelő 
OKJ 34 582 09 - 2 év 

8 
általános 2019. 

08.15. - 

9. 
Víz, csatorna és 
közműrendszer 

szerelő 
OKJ 34 582 12 - 2 év 

8 
általános 2019. 

08.15. - 

10. 
Műbútorasztalos 

(ráépülő 
szakképzés) 

OKJ 35 543 01 - 1 év 
asztalos 
szakkép-
zettség 

2019. 
08.15. - 

11. 

Hűtő-, klíma-és 
hőszivattyú 
berendezés 

szerelő 

OKJ 35 582 03 
- 

 
 

1 év 

Hűtő – és 
légtechnik

a 
rendszers

zerelő 
szakkép-
zettség 

2019. 
08.15. - 

12. Faipari technikus OKJ 54 543 01 - 2 év érettségi 2019. 
08.15. - 

13. Épületgépész 
technikus OKJ 54 582 01 - 2 év érettségi 2019. 

08.15. - 

 

Iskolánk több mint 60 éve Székesfehérvár építőipari szakember utánpótlásának meghatározó 
képzési központja. Építőipari, faipari és épületgépészeti képzést folytatunk intézményünkben. 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 korszerűen felszerelt faipari, építőipari és épületgépészeti 
tanműhelyek biztosítják. A szaktantermek mellett nyelvi laborok, számítógépes szaktantermek és 
könyvtár áll rendelkezésre. A szabadtéri és fedett sportpályák segítik a tanulók egészségmegőrzését 
és a szabadidő kulturált eltöltését. A szakmai felkészítésen felül szakmai szakkörök keretében 
gazdagítjuk tanulóink tudását. 
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 SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 

         8000 Székesfehérvár Prohászka u.71.   (GPS sz47,183h18,424) 
 OM azonosító: 037857 
 Telefon/fax: 22/315-198, 22/312-969 
 Email: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu 
 Internet: www.vasvarigimn.hu 
 Igazgató: Horváth József 
 Pályaválasztási felelős: Démuth Csaba 
 A telephely kódja:001 
 

Induló képzési formák*: 

HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 

0001 tagozatkód Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tantervű,  

angol nyelvből emelt szintű(tagozat) 

0002 tagozatkód: Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tantervű, 

 német nyelvből emelt szintű(tagozat) 

Az idegen nyelvet magas óraszámban, csoportbontásban tanulják kezdő, illetve haladó szinten. 

További csoportbontások: matematika, magyar nyelvtan és informatika. 

Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása érdekében a tanulóknak vállalniuk 

kell az órarendbe iktatott nem kötelező tanítási órákon való részvételt is. 

Azon tanulók jelentkezését fogadjuk a 0001 kódszámú tagozatra, akik legalább az 5-6. osztályban 

tanulták az angol nyelvet. 

Azoknak, akiknek nincs angol nyelvből osztályzatuk az 5-6. tanévben, de egyéb módon tanulták az 

angol nyelvet, a gimnáziumban kell kérniük a nyelvi meghallgatásukat, s ha azon megfelelően 

teljesítenek, jelentkezhetnek a képzésre. 

A 0002 kódszámú tagozatra jelentkezésnek nem feltétele a német nyelvismeret. 

A második idegen nyelv tanítása a 9. évfolyamon indul a tanuló választása és az iskola lehetősége 

szerint a következő nyelvekből: angol, német, francia, olasz, orosz. 

A 11-12. évfolyamon az iskola Pedagógiai Programja és a tanulók választása szerint közép- és 

emelt szintű érettségire felkészítő csoportokban tanulják a tárgyakat. 

Felvételi eljárás: A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán kötelező a részvétel. 

Az írásbeli felvételi megírására a gimnáziumban kell jelentkezni, ehhez a jelentkezési lapot is itt 

lehet igényelni vagy a honlapról letölteni. 

Az írásbeli felvételi megírására a bejelentkezés: 2018. december 7-ig  

Az írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10.00 óra 

A gimnáziumba jelentkezés határideje: 2019. február 18. 
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Jelentkezést elektronikus felületen kell kitölteni. A kinyomtatott ’Jelentkezési lap’ot a gimnáziumba 

kell beküldeni. Az adatlapot a győri felvételivel foglalkozó központba kell feladni. 

A felvételi pontszámítás módja: a hozott és a felvételin szerzett pontok összege: 

- hozott pontok számítása: ötödik év végi és a hatodik. I. félévi érdemjegyek összegének kétszerese 

a következő tárgyakból: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv 

(maximálisan 100 pont) 

- felvételin szerzett pontok: maximálisan 100 pontot lehet elérni az írásbeli vizsgán (a feladatlapok 

pontszámának összegével). 

Tájékoztatás az iskolában a fenti képzésekről: 2018. november 13. (kedd) 16.30 óra, 18.30 óra 

( A két időpontban ugyanaz az előadás hangzik el.) 

További információk az iskola honlapján: www. vasvarigimn.hu 
 

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 

♦Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, matematikából emelt 

óraszámú. Tagozatkód: 0003 

A 9. és 10. évfolyamon a matematikát, fizikát és az angol nyelvet emelt óraszámban; a matematikát, 

kémiát, biológiát, informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanulják. 

Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a matematika iránt, és továbbtanulásukhoz a tárgy 

emelt szintű ismerete szükséges (pl. mérnöki, pénzügyi, gazdálkodási és kereskedelmi karok). 

A kötelezően tanult idegen nyelv az angol. 

♦Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, természettudományos 

tantárgyakból emelt óraszámú. Tagozatkód: 0004 

A 9. és 10. évfolyamon kémiát, biológiát, fizikát és az angol nyelvet emelt óraszámban; a kémiát, 

biológiát, matematikát, informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanulják. 

Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, és 

továbbtanulásukhoz e tárgyak emelt szintű ismerete szükséges (pl. orvos, állatorvos, fogorvos, 

gyógyszerész, agrár-, környezet-, bio- és erdőmérnök, vegyész, biológus, fizikus). 

A kötelezően tanult idegen nyelv az angol. 

♦Egy osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, angol nyelvből emelt 

szintű(tagozat). Tagozatkód: 0005 

Az angol nyelvet magas óraszámban, csoportbontásban tanulják. 

A képzés célja a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való felkészítés. 



103

 

Azon tanulók jelentkezését fogadjuk, akik legalább 6-7-8. osztályban tanulták az angol nyelvet. 

Azoknak, akiknek nincs angol nyelvből osztályzatuk a 6-7-8. tanévben, de egyéb módon tanulták az 

angol nyelvet,a gimnáziumban kell kérniük a nyelvi meghallgatásukat,és ha azon megfelelően 

teljesítenek, jelentkezhetnek a képzésre. 

Minden képzésre vonatkozik: 

Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása érdekében a tanulóknak vállalniuk 

kell az órarendbe iktatott, nem kötelező tanítási órákon való részvételt is. 

A második idegen nyelv a 9. évfolyamtól a német, a francia, az olasz, és az orosz közül kerül ki a 

tanuló választása, illetve az iskola lehetősége szerint. 

A 9. és 10. évfolyamon csoportban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát. 

A 11-12. évfolyamon az iskola Pedagógiai Programja és a tanulók választása szerint közép- és 

emelt szintű érettségire felkészítő csoportokban tanulják a tárgyakat. 

Felvételi eljárás: A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán kötelező a részvétel. 

Az írásbeli felvételi megírására bejelentkezés: 2018. december 7-ig  

Az írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10.00 óra 

A gimnáziumba jelentkezés határideje: 2019. február 18.  

A felvételi pontszámítás módja: a hozott és a felvételin szerzett pontok összege: 

- A hozott pontoknál a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok összegének 2,22-szeresét vesszük 

figyelembe a készségtárgyak kivételével. Ez a felvételi pontok 50 %-át jelenti, maximálisan 200 

pontot. 

- A másik 50 %-ot a központi írásbeli vizsga eredménye alapján számítjuk (50-50 pontos 

feladatlapok esetén 100x2), ami szintén maximálisan 200 pont. 

Tájékoztatás az iskolában a fenti képzésekről: 2018. november 14. (szerda) 16.30 óra, 18.30óra  

(A két időpontban ugyanaz az előadás hangzik el.) 

Vidéki tanulók számára a városi kollégiumokban ellátást tudunk biztosítani. 

További információk az iskola honlapján: www. vasvarigimn.hu 
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Dunaföldvár 

 
Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája 
7020 Dunaföldvár Templom utca 9. 
OM azonosító: 203054 
Tel: 06-75/541-266, 06-75/677-032 
E-mail cím: szakiskola.dfoldvar@gmail.com, 
titkarsag@magyarlaszlo.szekszardiszc.hu 
Internet cím: www.magyarlaszlo.szekszardiszc.hu 
Igazgató: Hegedüs Ferenc 
     

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
- 2018. november 06. 8 óra 
- 2018. december 11.  8 óra 

Induló képzési formák*: 
I. Szakközépiskola: 

3+2 éves képzés. A szakma megszerzése után nappali tagozaton két éves 
képzéssel érettségit szerezhetnek a tanulók. A 9. évfolyamban diákjaink 
iskolai tanműhelyben sajátítják el a szakma alapjait, 10. osztálytól 
tanulószerződéssel vállalkozásokban tanulják a választott szakmát. A 
tanulószerződés megkötése után tanulmányi eredménytől függően 
ösztöndíjban részesülnek, hiányszakmák esetén diákjaink állami ösztöndíjat 
is kaphatnak. 

II. Szakiskola: 
9.E osztályban speciális tanterv szerint, SNI-s és tanulásban akadályozott 
diákok tanulnak és az előkészítő évben különböző szakmákkal 
ismerkednek meg, kis létszámú csoportokban. Az előkészítő évfolyam 
elvégzése után 2 év alatt rész szakképesítést, 4 év alatt teljes szakképesítést 
szerezhetnek a tanulók. 
 

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határ-

ideje Óra hónap/
év 

I. Szakközépiskolai képzés 

1. 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
(h) 

OKJ 34 582 03 - 3 +2 
év 8 osztály 2019. 

02.18. - 

2. Hegesztő (h) OKJ 34 521 06 - 3 +2 
év 8 osztály 2019. 

02.18. - 

3. Ipari gépész (h) OKJ 34 521 04 - 3 +2 
év 8 osztály 2019. 

02.18. - 

4. 
Központifűtés- és 

gázhálózat 
rendszerszerelő(h) 

OKJ 34 582 09 - 3+2  
év 8 osztály 2019. 

02. 18. - 
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5. Pék OKJ 34 541 05 - 3 +2 
év 8 osztály 2019. 

02.18. - 

6. Cukrász (h) OKJ 34 811 01 - 3 +2 
év 8 osztály 2019. 

02.18. - 

7. Eladó (h) OKJ 34 341 01 - 3 +2 
év 8 osztály 2019. 

02.18. - 

8. Női szabó OKJ 34 542 06 - 3 +2 
év 8 osztály 2019. 

02.18. - 

II. Szakiskolai képzés 

1. Falusi 
vendéglátó OKJ 31 541 15 - 1+2 év 8 osztály 2019. 

02.18.  - 

2. Parkgondozó OKJ 21 622 02 - 1+2 év 8 osztály 2019. 
02.18 - 

3. Épület- és 
szerkezetlakatos OKJ 34 582 03 - 1+4 év 8 osztály 2019. 

02.18 - 

4. Családi 
gazdálkodó OKJ 34 824 01 - 1+4 év 8 osztály 2019. 

02.18 - 

(h)=hiány-szakképesítés 
Felvételi:  

A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, de egészségügyi, 
pályaalkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük a hozzánk 
jelentkezőknek. 

Iskolánk : 
Intézményünket családias 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. 
A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - képességeik 
kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres szakmai vizsgára, hogy a munka 
világában is megállják helyüket.  
Ösztönözzük diákjainkat az érettségi bizonyítvány megszerzésére, melyet a 
szakmai vizsgát követően 2 éves nappali képzésben szerezhetnek meg. 
A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés érdekében 
diákjaink számára többletórákat biztosítunk, továbbá érdeklődési körök szerint 
szakköröket, tehetséggondozó csoportokat szervezünk.  
Iskolai rendezvények, kirándulások, túrák és színházlátogatások teszik színesebbé 
a mindennapokat.  
A hiányszakmák esetén járó Szabóky Adolf ösztöndíj iskolánkban is elérhető, 
amennyiben a tanuló olyan szakmára jelentkezik, mely hiányszakmaként kerül 
megjelölésre.  
Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően 10 000 - 35 000 Ft lehet. 
A szintvizsga letétele után tanulószerződéssel külső gyakorlati helyen folytatják 
tanulmányaikat és további juttatásokat is kapnak. 
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III. Érettségi utáni képzés 
Iskolánkban lehetősége van azoknak a diákoknak is nappali tagozaton szakmát 
szerezni, akik az érettségit megszerezték és a képzés befejeződéséig a 25 éves 
kort nem töltik be. Ők közismereti tartalom nélküli szakmai képzésen vehetnek 
részt, és 2 év alatt szerezhetnek szakmai bizonyítványt. 

IV. Felnőttoktatás 
Iskolánkban korhatár nélkül felnőttoktatás keretében lehetőség van a második 
szakma elsajátítására ingyenes képzés keretében esti tagozaton. A képzés hetente 
3-szor délutánonként történik. Az utazáshoz diákigazolványt biztosítunk. 

Ssz. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 

(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 
típusa 

időtartama 
feltételei határ-

ideje Óra hónap/
év 

III. Érettségi utáni nappali rendszerű iskolai oktatás 

1. Eladó OKJ 34 341 01 - 2 év érettségi 2019. 
08.31. - 

2. Hegesztő OKJ 34 521 06 - 2 év érettségi 2019. 
08.31. - 

3. Kisgyermekgond
ozó-, nevelő  OKJ 54 761 02 - 2 év érettségi 2019. 

08.31. - 

4. Vendéglátás 
szervező OKJ 54 811 01 - 2 év érettségi 2019. 

08.31. - 

 

IV. Felnőttoktatás 

1. Hegesztő OKJ 34 521 06 - 2 év 8 osztály 2019. 
08.31. - 

2. Eladó OKJ 34 341 01 - 2 év 8 osztály 2019. 
08.31. - 

3. 
Kis- és 

középvállalkozás
ok ügyvezetője I. 

OKJ 35 345 01 
 - 1 év 

szakmai 
végzettsé

g 

2019. 
08.31. - 

4. 

Kis- és 
középvállalkozás
ok ügyvezetője 

II. 

OKJ 55 345 01 - 1 év 

érettségi+
szakmai 
végzettsé

g 

2019. 
08.31. - 

5. Kisgyermekgond
ozó-, nevelő  OKJ 54 761 02 - 2 év érettségi 2019. 

08.31. - 

6. 
Pénzügy-
számviteli 
ügyintéző 

OKJ 54 344 01 - 2 év 
érettségi 2019. 

08.31. - 

7. Tehergépkocsi-
vezető OKJ 35 841 01 - 0,5 év 

orvosi alk 
+ szakmai 

végz. 

2019. 
08.31. - 

8. Autóbuszvezető OKJ 35 841 02 - 0,5 év 
PAV II. + 
szakmai 

végz. 

2019. 
08.31. - 
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Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 
8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 17. 
OM azonosító: 202740 
Tel: 22/311-400 
E-mail cím: titkarsag@sztistvan.hu 
Internet cím: www.sztistvan.hu 
Igazgató: Barna József 
 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 
- 2018. október 19. 9 óra 
- 2018. november 23. 9 óra 

 

Induló képzési formák (nappali rendszerben): 
III...    SSSzzzaaakkkgggiiimmmnnnááázzziiiuuummmiii   kkkééépppzzzééésss:::   

Négyéves képzés, jelentkezni lehet a 8. osztály befejezése után. Az érettségire való 
felkészítés mellett szakmai alapozó tárgyakat is tanulnak diákjaink. Az osztályok között 
van mezőgazdasági szakirányú, agrár gépész szakirányú és élelmiszeripari szakirányú. 
Választható idegen nyelvek: angol és német. 
 

IIIIII...    TTTeeeccchhhnnniiikkkuuusssiii    kkkééépppzzzééésss:::   
Kétéves képzés, jelentkezni lehet sikeres érettségi bizonyítvány birtokában. Amennyiben 
a képzés profiljának megfelelő szakmai tantárgyból érettségizik a tanuló, a képzés ideje 
1 év. Jelentkezési korhatár: 23 év. 
 

IIIIIIIII...    SSSzzzaaakkkkkkööözzzééépppiiissskkkooolllaaaiii   kkkééépppzzzééésss:::   

3 + 2 éves képzés, jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet. A szakmai vizsga 
sikeres teljesítése után a tanulók 2 év alatt érettségi bizonyítványt szerezhetnek. 
Választható idegen nyelvek: angol és német. 
 

IIIVVV...   SSSzzzaaakkkkkkööözzzééépppiiissskkkooolllááábbbaaannn   fffooolllyyyóóó    ééérrreeettttttsssééégggiii   vvviiizzzsssgggááárrraaa   fffeeelllkkkéééssszzzííítttőőő    kkkééépppzzzééésss:::   

2 éves képzés, jelentkezni szakmai bizonyítvány (OKJ minimum 33 szint) birtokában 
lehet, az kötelező érettségi vizsgatárgyak száma: 4. Jelentkezési korhatár: 23 év. 
Választható idegen nyelvek: angol és német.  
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IIIssskkkooolllaaarrreeennndddssszzzeeerrrűűű    kkkééépppzzzééésss:::   
   

Ssz. 
A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Képzési 

költség 
(ezer Ft) megnevezése kimenetelének 

típusa 
időtartama 

feltételei határ-
ideje év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. Mezőgazdasági 
szakmacsoport érettségi 4 év 8 általános 2019. 

02.15. - 

2. Agrár gépész 
szakmacsoport érettségi 4 év 8 általános 2019. 

02.15. - 

3. Élelmiszeripari 
szakmacsoport érettségi 4 év 8 általános 2019. 

02.15. - 

II. Technikus képzés 

1. Mezőgazdasági 
technikus OKJ 54 621 02 2 év érettségi 2019. 

05.20. - 

2. 
Állattenyésztő- és 
állategészségügyi 

technikus 
OKJ 54 621 01 2 év érettségi 2019. 

05.20. - 

3. Élelmiszeripari 
gépésztechnikus OKJ 54 521 01 2 év érettségi 2019. 

05.20. - 

4. Élelmiszeripari 
technikus OKJ 54 541 02 2 év érettségi 2019. 

05.20. - 

III. Szakközépiskolai képzés 

1. Állattartó szakmunkás OKJ 34 621 03 3+2 év 8 általános 2019. 
02.15. - 

2. Édesipari termékgyártó OKJ 34 541 01 3+2 év 8 általános 2019. 
02.15. - 

3. Húsipari termékgyártó OKJ 34 541 03 3+2 év 8 általános 2019. 
02.15. - 

4. Molnár OKJ 34 541 04 3+2 év 8 általános 2019. 
02.15. - 

5. Pék OKJ 34 541 05 3+2 év 8 általános 2019. 
02.15. - 

6. Tejipari szakmunkás OKJ 34 541 10 3+2 év 8 általános 2019. 
02.15. - 

7. Pék - cukrász OKJ 34 541 11 3+2 év 8 általános 2019. 
02.15  

8. Biogazdálkodó OKJ 35 621 02 1 év 
OKJ 34 621 01  

Gazda 
végzettség 

2019. 
02.15 - 

IV. Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő képzés 

1. Érettségire felkészítő 
képzés érettségi 2 év 

OKJ-s min. 33-
as szintű 

végzettség 

2019. 
05.20.  
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Felvételi:  
Nincsen, a diákokat az általános iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk. 
 

Iskolánk : 
Iskolánkat az első magyar király 900 éves történelmi évfordulóján, 1938-ban alapították és nyílt 
meg középfokú mezőgazdasági intézményként az agrárnépesség szakmai kiművelésére. A Szent 
István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola az agrárágazatban 
képző intézmény két legfontosabb szakmacsoportja: az élelmiszeripar és a mezőgazdaság. Az 
érettségit adó ágazati szakgimnáziumi képzések sikeresen készítik fel a tanulókat a technikusi, 
illetve a felsőfokú (főiskola, egyetem) tanulmányokra. A szakmai képzéseken megszerzett szakmai 
bizonyítvány a munkaerőpiacon biztos munkalehetőséget teremt a fiatalok számára, hiszen keresett 
és hiányszakmákban képzünk. 
A mezőgazdasági képzések szakmai gyakorlatát az intézmény által működtetett, jól felszerelt 
tangazdaságban (Gárdony- Csiribpusztán) sajátíthatják el a diákok, ahová az iskola saját busza 
szállítja a tanulókat. 

Az élelmiszeripari képzések szakmai gyakorlata szintén az intézmény saját működtetésében lévő 
tanüzemben valósulnak meg Székesfehérváron (Palotai út 117.). A tanüzem jól felszerelt, a diákok 
által készített termékek értékesítésre kerülnek, melyek előállításához képzett szakoktatók segítik a 
tanulókat. 

Iskolánk tangazdasága és tanüzemei a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által akkreditált 
képzőhelyek, így lehetőségünk van tanulószerződés kötésére diákjainkkal. 
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Név: 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.topartigimi.hu 
Igazgató: Dr. Vizi László Tamásné 
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: ---- 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: ---- 
Pályaválasztási felelős: Koltai Judit igh. és Guszlevné Tóth Katalin igh. 

Nyílt nap 
 

A 6. osztályosoknak és szüleiknek: 
2018. november 14. (szerda) 17 órától 19 óráig 
2018. november 27. (kedd) 17 órától 19 óráig 
A 8. osztályosoknak és szüleiknek: 
2018. november 20. (kedd)  
9 órától 11 óráig és 17 órától 19 óráig 
2018. november 21. (szerda) 
9 órától 11 óráig és 17 órától 19 óráig 

A  központi  írásbeli felvételi vizsgára 
jelentkezés  határideje: 
A központi írásbeli  felvételi  vizsga 
ideje  a választott intézményben: 

2018. december 7. péntek 
 
2019. január 19. szombat, 10.00 óra 

A középfokú iskolákba jelentkező 
tanulók jelentkezési lapjának a 
középiskolába történő beérkezési 
határideje: 
 

2019. február 18. 
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.) 

Tagozatkód 4100 
Osztály 4 évfolyamos, az „általános” kerettantervre épülő gimnáziumi 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 tantárgy angol nyelv, német nyelv, matematika, informatika 

Tagozatkód 4200 
Osztály 4 évfolyamos, az „általános” kerettantervre épülő gimnáziumi osztály emelt 

szintű oktatás német nyelv tantárgyból 
Felvehető tanulók száma 34 fő 

Oktatott idegen nyelv  Az első idegen nyelv a német nyelv, a második idegen nyelv az angol nyelv. 
Csoportbontásban tanult tantárgy német nyelv, angol nyelv, matematika, informatika 

Tagozatkód 5100 
Osztály 1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből + 4 évfolyamos, 

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

Felvehető tanulók száma 17 fő 
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Oktatott idegen nyelv  Az első idegen nyelv az angol nyelv, a másik idegen nyelv a német nyelv. 
Csoportbontásban tanult tantárgy matematika, angol és német nyelv, informatika, fizika, kémia, biológia 

Tagozatkód 5200 
Osztály 1 évfolyam nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből + 4 évfolyamos, 

az „általános” kerettantervre épülő gimnáziumi 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 tantárgy matematika, angol és német nyelv, informatika, fizika, kémia, biológia 

Tagozatkód 6000 

Osztály 6 évfolyamos, az ”általános” kerettantervre épülő gimnáziumi osztály. 
Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból. 

Felvehető tanulók száma 34 
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 gimnáziumi 
osztályokba 

A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes, 
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelv 
és matematika feladatlapok eredményei.  

Felvételi pontszámítás módja A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 10 pont) és a szerzett 
(50 %, maximum 10 pont) pontok összege adja. 
A hozott pontok:  
 tanulmányi eredmény: az előző évfolyam év végi és a 2018/2019. tanév 

félévi érdemjegyek átlagának összege. Az átlagok kiszámításához a 
következő tantárgyakat vesszük alapul: magyar irodalom, magyar nyelv, 
történelem, matematika, tanult idegen nyelv. 

A szerzett pontok:  
 a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgán elért 

pontszámok összegének a 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.  

+1 év szakképző évfolyam elvégzése után tervezett kimenet a szakképzés 
megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak szerint: grafikus 
szakképesítés megszerzése. 
Az alap-, azaz a négyéves képzés alatt választható a képző- és iparművészeti 
program- és projektszervező mellék- szakképesítés megszerzése. 
 

Osztály Grafikus tanszak - 1/3 szakgimnáziumi osztály  
Négy évfolyamos, szakgimnáziumi közismereti és szakképzési 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. 
+1 év szakképző évfolyam elvégzése után tervezett kimenet a szakképzés 
megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak szerint: kerámiaműves 
szakképesítés megszerzése. 
Az alap-, azaz a négyéves képzés ideje alatt választható a képző- és 
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iparművészeti program- és projektszervező mellék- szakképesítés 
megszerzése. 
 

Osztály Kerámiaműves tanszak - 1/3 szakgimnáziumi osztály  
Négy évfolyamos, szakgimnáziumi közismereti és szakképzési 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.  

+1 év szakképző évfolyam elvégzése után tervezett kimenet a szakképzés 
megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak szerint: textilműves 
szakképesítés megszerzése. 
Az alap-, azaz a négyéves képzés ideje alatt választható a képző- és 
iparművészeti program- és projektszervező mellék- szakképesítés 
megszerzése. 
 

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

Felvehető tanulók száma 10 fő 

Oktatott idegen nyelv a 
szakgimnáziumi osztályban 

angol nyelv 

Csoportbontásban tanult tantárgy a 
szakgimnáziumi osztályban 

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

Felvételi követelmény a 
szakgimnáziumi osztályba 

Mindhárom tanszakon a központi közös írásbeli vizsga teljesítése és az 
alkalmasság vizsgálatán való megfelelt minősítés.  
A felvételi alkalmassági vizsgálat feladatai:  

- Tanulmányrajz ceruzával: tárgyábrázolás-csendélet 
(kompetenciák: 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:  2019. március 2. – szombat 
10.00 óra. Helye: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 
Igazolt, indokolt távollét esetén pótfelvételi alkalmassági vizsga tehető. 
A pótfelvételi alkalmassági vizsgálat időpontja:  
2019. március 6. – szerda 14.00 óra. 

Felvételi pontszámítás módja A hozott pontok: a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam félévi 
érdemjegyeinek átlaga a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv. Így maximum 10 pont 
szerezhető. Szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsga összes 
pontszámának a tized része, maximum 10 pont. A hozott és szerzett pontok 
összege maximálisan 20 pont lehet.  

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

 
Az osztályokról részletes tájékoztató a honlapunkon található: www.toparti-szfvar.sulinet.hu. 


