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KEDVES PÁLYAVÁLASZTÁS 

ELŐTT ÁLLÓ 
NYOLCADIKOS DIÁKOK, 

TISZTELT SZÜLŐK! 
 

Fogadják szeretettel pályaválasztási 
tájékoztatónkat, amelynek célja, hogy az 

iskolánkkal kapcsolatos legfontosabb 
ismereteket az érdeklődők megkapják. 

  
 

Képzési kínálatunk 
 

TECHNIKUSI ÁGAZATI KÉPZÉS 
• Képzési idő: 4+1 év  
• Egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás 

előnyeit. 
 

Választható szakgimnáziumi ágazataink: 
• Informatika 
• Gépészet 
• Kereskedelem 
• Turizmus és vendéglátás 
• Agrárgépész 

 
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS 

• Képzési idő: 3 év - szakmát szerez a diák 
• További 2 év alatt érettségizni tud, ezt 

követően 2 év alatt esti képzésben 
technikusi végzettséget is szerezhet. 

• Hiányszakmáknál a 3 éves képzésben 
ösztöndíjat kap 
 
Választható szakképző iskolai szakmáink: 
Asztalos 

Autógyártó 

Divatszabó 

Gépi és CNC 
forgácsoló 

Hegesztő 

Ipari gépész 

Kereskedelmi értékesítő 

Kőműves 

Központifűtés – és 
gázhálózatrendszer-szerelő 

Mezőgazdasági gépész 

Pincér- vendégtéri szakember 

Villanyszerelő 
 

  

Honvédelmi oktatás 
Technikusi ágazati képzésen 
résztvevőknek 
 
 
 
9-10. évfolyamon a jelentkezőknek 
havonta egy alkalommal szakköri 
foglalkozást szervezünk a Honvédelmi 
Minisztérium által kivezényelt vezető 
segítségével. Programok: alaki kiképzés, 
lőgyakorlat, teljesítménytúra, 
kalandparkok, a Honvédelmi Múzeumi 
látogatás, laktanya látogatás. 
11-12. évfolyamon választható (nem 
kötelező) tantárgy a honvédelmi 
alapismeretek, amelyből érettségizni 
lehet. Ez alapot ad a Közszolgálati 
Egyetem és az Altiszti Akadémián a 
továbbtanuláshoz. A 9-10. évfolyamon 
megkezdett programok itt is 
folytatódnak. 
Hátrányos helyzetű tanulók a Lippai 
Balázs, valamint a Béri Balog Ádám 
ösztöndíjprogramban vehetnek részt. 
Minden tanuló gyakorlóruhát kap. 



 
Informatika 
ágazat 

 

A szakmai képzés ideje: 4+1 év, amely 
érettségivel és Szoftverfejlesztő és – 
tesztelő technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. OKJ 54 481 08 
 
Cél: olyan szakember képzése, aki képes 
webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) 
tervezni, fejleszteni, tesztelni és 
dokumentálni. A programozási 
feladatokon túl adatbázisok tervezését 
és kezelését is elvégzi.  
 
 
 

 

  
Gépészet  
ágazat 
 
A szakmai képzés ideje: 4+1 év, amely 
érettségivel és Gépgyártás-technológiai 
technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. OKJ: 54 521 03 
 
Cél: olyan szakember képzése, aki részt 
vesz gépalkatrészek technológiai 
tervezésében, gyártásában, gépek, 
géprendszerek, mechanikus 
berendezések működtetésében, 
szerelésében, karbantartásában és 
javításában. 
 

 

  
Kereskedelem 
ágazat 
 
A szakmai képzés ideje: 4+1 év, amely 
érettségivel és Kereskedő és 
webáruházi technikus szintű 
szakképzettség megszerzésével zárul. 
OKJ: 54 341 03 
 
Cél: olyan szakember képzése, akinek 
alap feladata az áruforgalom 
tervezése, irányítása, lebonyolítása, 
kontrollálása, az áruk adás-vétele, 
kereskedelmi és webáruházi 
értékesítést egyaránt. 
 
 



 
Turizmus   
ágazat 
 
 
A szakmai képzés ideje: 4+1 év, amely 
érettségivel és Turisztikai technikus 
szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul. OKJ: 54 812 04 
 
Cél: olyan szakember képzése, aki 
turisztikai vállalkozásokban végez 
szervezési, idegenvezetési, értékesítési, 
ügyintézői, információs munkát, 
miközben magas szinten kommunikál a 
vendégekkel, partnerekkel, 
munkatársakkal. 
 
 

  
Agrár gépész  
ágazat  

 
 
A szakmai képzés ideje: 4+1 év, amely  
érettségivel és Mezőgazdasági 
gépésztechnikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. OKJ: 54 521 05  
 
Cél: olyan szakember képzése, aki 
előkészíti, üzemelteti és javítja a 
mezőgazdaságban alkalmazott erő- és 
munkagépeket, önjáró 
betakarítógépeket, mezőgazdasági 
rakodógépeket. Mezőgazdasági 
vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a 
mezőgazdasági termelés gépi munkáit, 
biztosítja a műszaki feltételeket. 

  
Gépészet 
ágazat 
 
 
A szakmai képzés ideje: 4+1 év, amely 
érettségivel és Mechatronikai technikus  
 szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul. OKJ: 54 523 04 
 
Cél: olyan szakember képzése, aki magas 
automatizáltságú termelő berendezés, 
berendezéscsoport hiba meghatározását 
végzi, a hidraulikus, pneumatikus, IT, 
vezérlés, villamos rendszerekben 
hibajavítást végez, alkatrészeket gyárt. 
 

 
 



 
Asztalos 
szakképző iskola 
OKJ: 34 543 02 
 
A szakmai képzés ideje: 3 év 
A szakmai képzés célja: 
A tanuló képes legyen különféle faipari 
termékek, székek, szekrények, asztalok, 
ajtók és ablakok minőségi gyártására. 
A képzés során megtanulja a termék 
előállításához szükséges eszközök és 
anyagok beszerzésének folyamatát, a 
gyártási műveletekhez kapcsolódó 
adminisztrációt és befejező feladatok 
elvégzését.  
 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 

  
Autógyártó 
szakképző iskola 
OKJ: 34 521 01 
 
A szakmai képzés ideje: 3 év 
A szakmai képzés célja: 
A tanuló képes legyen az autógyártó 
sorozatgyártásban készülő közúti 
gépjárművek és ezek fődarabjainak (pl.: 
motor, váltó, futómű, fék) 
összeszerelését elvégezni és az ehhez 
szükséges szerszámokat és gépeket 
használni. 
 
 
 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 

 

  
Divatszabó 
szakképző iskola 
OKJ: 34 542 08 
 
A szakmai képzés ideje: 3 év 
A szakmai képzés célja:  
A tanuló képes lesz a műszaki 
dokumentáció alapján sorozat- és 
méretes női ruházati termékek 
gyártására, egyéb termékek (ágynemű, 
függöny, lakástextíliák) készítésére, 
ruházati termékek átalakítására, 
javítására. 
 
 
 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 
 



 
Gépi és CNC 
forgácsoló 
szakképző iskola 
OKJ: 34 521 15 

 
A szakmai képzés ideje: 3 év 
A szakmai képzés célja: 
A tanuló képes lesz 
előkészíteni a munkafeladat 
kivitelezését, méréseket végezni. 
Megtanulja a forgácsolással történő 
megmunkálást hagyományos és CNC 
megmunkáló gépeken, a 
minőségbiztosítás előírásait alkalmazni, 
gyártási dokumentációt vezetni. 
Hegesztői bizonyítvány szerzésére is 
van lehetőség. 
 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 
 

  
Hegesztő 
szakképző iskola 
OKJ: 34 521 06 
 
 
A szakmai képzés ideje: 3 év 
A szakmai képzés célja: 
A tanuló képes legyen acélból és egyéb 
fémekből fém alkatrészek, szerkezeti 
elemek összeépítését, egyesítését, 
gépalkatrészek javítását, felületi 
megmunkálását, darabolását végezni. 
Kezelni és működtetni a különféle 
speciális automata és félautomata vágó 
és hegesztő gépeket. 
 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 
 

  
Ipari gépész 
szakképző iskola 
OKJ: 34 521 16 
 
 
A szakmai képzés ideje: 3 év 
A szakmai képzés célja: 
A tanuló képes lesz ipari gépek 
karbantartására, javítására és 
beállítására. Megtanulja az iparban 
használt gépek, berendezések és 
alkatrészek javítását, karbantartását, 
felújítását, az üzemszerű működésük 
biztosítását. A gépek beüzemelésén túl 
adminisztrációs tevékenységeket is el 
tud végezni.  
Hegesztői bizonyítvány szerzésére is 
van lehetőség. 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 



 
Kereskedelmi   
értékesítő   
szakképző iskola 
OKJ: 34 341 02 
 
A szakmai képzés ideje: 3év 
A szakmai képzés célja: 
A tanuló képes lesz ellátni a 
kereskedelmi egység szabályszerű 
üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat, értékesítési tevékenységet, 
készletezési, raktározási feladatokat, és 
segíti az árubeszerzést. 
Az élelmiszer, ruházat, bútor, iparcikk, és 
vegyiáru-kereskedő munkaterületnek 
megfelelő munkaköröket tölthet be a 
képzés elvégzését követően. 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 
 

  
Kőműves   
szakképző iskola  
OKJ: 34 582 14 
 
A szakmai képzés ideje: 3év 
A szakmai képzés célja:  
A tanuló képes lesz műszaki tervek 
alapján kül- és beltéri építészeti és 
burkolati munkák elvégzésére. 
A képzést követően igényesen, precízen 
tudnak nemcsak építeni, hanem 
bontani, javítani és karbantartani 
épületeket, valamint  térburkolatokat 
készíteni. 
 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 
 

 

  
Központi fűtés  
– és gázhálózat 
rendszerszerelő 

szakképző iskola  
OKJ: 34 582 09 
 
A szakmai képzés ideje: 3 év 
A szakmai képzés célja: 
A tanuló képes lesz kiépíteni és 
karbantartani központi fűtés 
rendszereket, gázellátó rendszereket, 
annak vezetékeit és a felhasználói 
készülékeket. 
 
 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 
 
 

 

Technikusképzés: 2 év 

- gépgyártástechnológiai technikus 

- turisztika 

- kereskedő 

- autószerelő 

- CAD/CAM informatikus 

- műszaki informatikus 



 
Mezőgazdasági  
gépész 
szakközépiskola 
OKJ: 34 521 08 

 
A szakmai képzés ideje: 3 év  
A szakmai képzés célja:  
A tanuló képes lesz a mezőgazdaságban 
alkalmazott erő - és munkagépek, 
önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági 
rakodógépek előkészítésére, 
üzemeltetésére, beállítására és az 
agrotechnikai követelményeknek 
megfelelő üzemeltetésére. 
A traktorvezetői jogosítvány 
megszerzése kötelező. 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 
 

  
Pincér  
– vendégtéri  
szakember 
szakképző iskola 
OKJ: 34 811 08 
A szakmai képzés ideje: 3 év  

A szakmai képzés célja: 
A tanuló képes lesz vendéglátó 
egységekben fogadni az érkező 
vendégeket, igény szerint ételt és italt 
ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott 
ételeket. Folyamatosan figyel 
vendégeire, kínál, utántölt, rendben 
tartja az asztalt. Számlát készít és 
lebonyolítja a fizettetést. 
 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 

 

  
Villanyszerelő 
szakközépiskola 
OKJ: 34 522 05 
 
A szakmai képzés ideje: 3 év 

A szakmai képzés célja:  
A tanuló képes lesz villamos készülékek, 
berendezések szerelésére, javításárára, 
valamint villamos hálózatok kiépítésére. 
Megtanulja az ipari villamos 
berendezések szerelését, elosztó 
bekötését, kábelhálózat kiépítését, 
vezérlő- és szabályozókészülék 
szerelését, karbantartását, javítását, 
kezelésének betanítását. 
 
+2 év alatt érettségi szerezhető nappali 
vagy esti tagozaton 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A felvételi eljárás különös szabályai 
 

 Iskolánk minden év október 31-éig felvételi tájékoztatót készít. A tájékoztató ezen időpontig felkerül a honlapunkra, valamint a közoktatás információs 

rendszerében a nyilvánosság számára közzétett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között is megjelenik. 

 Az iskolánkba a tanulók az általános felvételi eljárásban jelentkezhetnek. A 8. osztályosok felvételi jelentkezési lapját az illetékes általános iskola küldi meg 

intézményünknek. 

 A technikusi és szakképző iskolai képzésekre felvételi vizsga nincs, a tanulókat általános iskolai tanulmányi eredményük alapján vesszük fel.  

 A felvételi eljárás során az azonos pontszámot elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt 

követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete 

azt indokolja.  

 

Az említett sajátos helyzet meghatározása 

A felvételi eljárás és a rangsorolás szempontjából sajátos helyzetnek minősül, ha a tanuló: 

 tartósan beteg, 

 három- vagy többgyermekes családban él, 

 testvére vagy testvérei az iskola tanulói vagy azok voltak, 

 egyedülálló és/vagy tartósan beteg és/vagy fogyatékos szülő neveli, 

 szülője, gondviselője az iskola dolgozója, 

 gyámság alatt áll, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 

 védelembe vétel alatt áll, s az iskolánkba történő felvételére a gyámhatóság és/vagy a gyermekjóléti szolgálat tett javaslatot. 

 

Rendkívüli felvételi eljárás: a következő tanév első napjáig tart. A felvételi kérelem alapján a rendkívüli felvételi eljárásban az igazgató dönt a tanulók év végi 

bizonyítványa, és a férőhelyek alapján. 

 


